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Verslag vergadering dorpsraad 23 september 2021 
Aanwezig ; Ger Kwant, Jan Luttikhold, Henk v.d. Heijden, Sjaan Dieker, Arian 
Wouters, Kees Dankers, Karin van Esch 
Heel veel afmeldingen 
 
1. Opening door de Voorzitter ( Jan Luttikhold) 
2. Ingelast gesprek met Ger Kwant , verantwoordelijk voor verkeer binnen de 

gemeente Eersel. 
Afgraven fase 3 Koemeer gaat binnenkort van start i.v.m. verontreinigde 
grond. Koemeer wordt tijdelijk (voor 2 jaar) afgesloten om bouwverkeer te 
weren, omleiding via Bijert en Mostheuvel (bouw)verkeer met voorkeur einde 
Bijert rechtsaf om dorpskern te ontlasten) 
Korenbloemlaan : overleg bewust alleen met bewoners gehouden, zonder de 
Dorpsraad. Dit om beter de wensen van de aanwonenden te inventariseren. 
Contactpersoon Dave Biemans. De Dorpsraad wordt bij de volgende 
bijeenkomst wel uitgenodigd. 
Willibrordusstraat :  aanpak staat op de planning, gaat waarschijnlijk 2024 
uitgevoerd worden. Uitgangspunt  is het beeld/kwaliteitsplan wat een aantal 
jaren geleden is opgesteld. Begroting moet nog worden besproken, 
gesprekken beginnen waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar. 
Fietspad langs Landsardseweg , hierover heeft Ger Kwant contact met de 
gemeente Eindhoven. Volgens onze laatste informatie staat er alleen groot 
onderhoud gepland. 

 
3. Verslag vergadering 21 juli 2021. Op een typefout na akkoord. Wat 

onduidelijkheid over de post omgevingsvisie, waar komt dit vandaan. Alleen 
ter kennisneming opgenomen in notulen. Is verder niets mee gedaan. 

4. Vaststellen agenda 
5. Ingekomen post.  

- Knegselbijeenkomst BVM2 op 09 oktober 2021 
- LandArt in Wintelre. Uitnodiging voor kunstwandelroute van 28 aug. t/m 

19 sept. in de natuur bij het Groot en Klein Meer, Bij de opening waren 
Henk v.d. Heijden en Piet Coppelmans aanwezig. Is heel goed 
bezocht. 

- Uitnodiging om mee te doen met de Rabo Clubsupport. Repair Café gaat 
hieraan meedoen, met het rekeningnummer van de Dorpsraad. 

- Samen Sterk - Eersel wordt mooier met jou. We gaan graag met u in 
gesprek over wat u vindt van het politiewerk. We willen u informeren over 
de vragen, meldingen en aangiften in de buurt en over de capaciteit en 
inzet van de politie: hoe doen we ons werk, welke prioriteiten kiezen we 
en hoe kijken we zelf naar ons werk. We horen daarbij graag uw mening! 
Wat is uw verwachting van de politie, waar zouden de prioriteiten moeten 
liggen en hoe kunnen we samen zorgen voor een veilige buurt? We 
nodigen u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 26 oktober. De locatie 
volgt nog, de inloop start om 19.00 uur en om 19.30 uur starten we. De 
bijeenkomst duurt circa anderhalf uur. Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Melden bij Jan Luttikhold. Locatie nog niet 
bekend.  

- Bespreekpunten voor het overleg met het college op 28 oktober a.s 
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- Graag Dorpsraad uitnodigen voor inloopavonden etc. Zij willen hier 
graag ook in het voorstadium bij betrokken worden. 

- Graag ontvangen wij een lijst van wat er op de planning staat voor 
onderhoud aan ons wegennet, lange en korte termijn. 

- Woonvisie, vervolg na de Koemeer, wat zijn de mogelijkheden om 
te bouwen in ons dorp. 

- Realisatie 24 uurs zorg in ons dorp. 
- Meer groen in ons dorp, natuurbeheer 
- Onderhoud groen in de bebouwde kom. 
- Pastorie, gebiedsvisie 

 
- Uitnodiging trainingen rondom het thema Eenzaamheid, werkgroep Zorg 

en welzijn 
- Help ons om het basisonderwijs in Oostelbeers te houden. We hebben 94 

van deze steunverklaringen nodig. Deze kunnen niet allemaal uit 
Oostelbeers zelf komen, we hebben verklaringen uit omliggende dorpen 
dan ook hard nodig. Wanneer er voldoende steunverklaringen binnen zijn, 
is er een hele belangrijke stap gezet. De steunverklaringen moeten voor 
15 oktober binnen zijn. Ter kennisname 

- Ondersteuning door gemeente, onderzoek naar behoefte. Geen behoefte 
vanuit de Dorpsraad 

 
  

6. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
 
Zorg en welzijn:  
- De evaluatie van het bloedprikken is op 12 september uitgesteld en vindt 

plaats op een nieuwe datum. Jan Klaasen zal dat zoals afgesproken voor 
de dorpsraad doen. 

 
Sub vliegveld:  

Bestemmingsplan-technisch: 
 Ontwikkelingen m.b.t. aanwijzing gebied ten noorden van 

Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig 
zonnepanelenveld:  Op 20 aug. Jl. hebben we de Nota van 
Beantwoording op de ingediende zienswijze op het Plan MER 
ontvangen. De reacties op onze zienswijze zijn te vinden op de pag. 
157, 158 en 159 en verder op pag. 225, 226, 227. Waarbij bij het 
laatste overigens niet de vragen worden beantwoord, maar er omheen 
wordt gepraat. V.w.b. het geluidsaspect van weerkaatsing stelt men 
dat dit bij verdere planrealisatie wel moet worden onderzocht, maar 
geen rol speelt bij de PlanMER. Ons inziens is dit toch beslist een 
essentieel milieueffect. En als de gebiedskeuze eenmaal is gemaakt, 
dan kan men hoogstens nog proberen de negatieve effecten (die hier 
ook nog eens cumulatief zijn) wat te verzachten. Wel is het punt 
opgenomen in de opsomming van pag. 3. Het ziet er niet goed uit. Het 
lijkt een vooropgezet plan, dat hoe dan ook wordt doorgedrukt. 

 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide: Er is 
een reactie gekomen van de gemeente Oirschot op de brief die Jan 
Heuveling op 30-03-2021 namens D.R.W. heeft gestuurd. De vragen 
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zouden worden voorgelegd aan Defensie en Jan heeft nog een 
aanvullende vraag gesteld. Het plan heeft van 16 juni tot 28 juli ter 
inzage gelegen voor het indienen van een zienswijze. Behalve de 
vragen van Jan Heuveling hebben wij  geen zienswijze ingediend. 

 Status Mail van 20 juni aan VTH met het verzoek tot een controle en 
evt. handhaving m.b.t. diverse zaken nabij de Zandstraat en 
Scherpenering. Terugkoppelingen zijn ontvangen (zie verslag vorige 
vergadering). Op een punt komt mevr. Meulenbroeks (gem. Eersel) nog 
terug (heeft zij onlangs tel. aan Kees medegedeeld). 

Vliegveld-gerelateerd: 
 Recente COVM vergadering van 16 september jl. Er is ingesproken door 

de Veldhovense actiegroep ”Weg met de C130s over onze wijk”. Zij 
zullen als vervolg daarop een gesprek krijgen met de luchtmacht. De 
luchtmacht lijkt niet genegen om het tactisch en laag aanvliegen naar 
het vliegveld af te schaffen. 

 Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve 
circuitvliegen in relatie tot de geluidszonering en ervaren overlast. Er is 
een gesprek geweest tussen LeoJan Velthoven, Klaas Kopinga en Kees 
Dankers op 2 aug. jl. Men gaat proberen er binnen een van de 
werkgroepen van het LEO aandacht voor te krijgen. Het zou fijn zijn als 
we alle vliegbewegingen naar, van en rond dit vliegveld op een 
landkaart gevisualiseerd kunnen krijgen. 

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 
321 NEO): Ligt inmiddels via Wizzair bij Airbus om het verschijnsel 
verder onderzoeken en met een oplossing te komen. Eindhoven Airport 
heeft de luchtvaartmaatschappijen inmiddels blijkbaar wel gevraagd om 
indien mogelijk op een motor te taxiën. Helaas is het verschijnsel van 
irritant hoog-tonig geluid tijdens taxiën inmiddels ook door Kees 
geconstateerd bij de Boeing 737 MAX, hetgeen ook een nieuw, 
zogenaamd stiller, vliegtuig is. Dit is aanvullend gemeld bij het 
meldingenbureau van E.A. en via LeoJan ook bij het LEO / COVM.  

 
Verkeer:  
 Geen agendapunten. 
 Er zijn snelheidscontroles geweest, in en om ons dorp. 

 
Wonen: 
 Op 28 september komt dus het definitieve bestemmingsplan 

Koemeersdijk in de Raad. 
 Zo snel mogelijk daarna gaan we weer met de gemeente aan tafel om 

een tijdsplan uit te zetten voor de realisering van het plan. 
 Er is een gesprek geweest met de Zaligheden. Een verslag daarvan 

volgt. Zij hebben ook een aandeel in Koemeersdijk met sociale 
huurwoningen en sociale koopwoningen. Senioren woningen in de 
Margrietlaan worden gerenoveerd. Vraag vanuit KBO voor het 
bouwen van een flink aantal seniorenwoningen. 

 Verder willen we met nieuwe plannen zoals het verlengde Aangelag aan 
de slag. 
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Recreatie en natuur:   
 Houtwallen herstel in Wintelre wordt weer opgestart in september. 
 6 november worden de luchtzuiverende planten uitgedeeld.  We zoeken 

nog mensen die mee willen helpen bij het uitdelen. 
 De watertappunten zijn inmiddels operationeel in Wintelre. Ze moeten nog 

afgewerkt worden zodat het niet meer mogelijk is dat deze door derden 
makkelijk gekanteld kan worden. Tevens namens de Dorpsraad een 
bloemetje aan de fotograaf en dichter afgegeven. Piet schrijft nog een 
stukje in 't Blaaike. 

 Bericht naar de gemeente gestuurd om picknick bank achter wandelpad bij 
Smitspad op te knappen omdat deze is bedekt is met onkruid. Tot nu toe 
geen reactie v d gemeente. Misschien bankje verplaatsen naar een andere 
locatie. 

 Bericht gestuurd naar de gemeente i.v.m. verwijderen speeltoestel bij 
speelterrein aan de Korenbloemlaan. Tot heden geen reactie. Het 
speeltoestel is verwijderd om dat het vies en versleten was en zal te zijner 
tijd vervangen worden. 

 
Pr:  

 
7. Diversen:  

 Stand van zaken van de vergunningen rondom het (uitgestelde) 
toegankelijke ommetje Groot Meer. De ODZOB heeft geconcludeerd dat 
een vergunning hoogstwaarschijnlijk toch niet nodig is. Ze voeren nu 
alleen nog een stikstoftoets uit. Vanwege Landart staat de uitvoering nog 
steeds gepland voor nazomer/ vroege najaar 2022. 

 De reden dat de Korenbloemlaan wel, en de Margrietlaan niet, in de 
planning staat om ‘bovengronds her in te richten’ omdat een deel van de 
verharding in de Korenbloemlaan als een matige kwaliteit uit de laatste 
inspectie is gekomen. Dit in combinatie met te veel bomen die in de straat 
staan (waardoor de straat vrij donker is) staat deze nu op de planning. 

 Een geluidsarmere glascontainer is besteld maar door gebrek aan staal 
nog niet geleverd. Komt er dus aan. Verwachte levering was week 35. 

 Verzoek van Mars om volgende vergadering naar dinsdag 19 oktober te 
verplaatsen. Blijft op 18 oktober staan. 

 Arian : Krachtige Kernen komt in de plaats van Dorpen maken het 
verschil. De Dorpsraad mag hier ook gebruik van maken. € 
6500,00 per kerkdorp te besteden. Arian is nog op zoek naar een 
jurylid vanuit Wintelre. Einddatum 8 oktober . Per kern worden er 
3 voorstellen uitgekozen. 

 Vervoersdienst : uitbreiding gezocht. Mars schrijft een stukje in 
het Blaaike. 

 
8. Rondvraag 
 
9. Volgende vergadering maandag 18 oktober 2021.  

 

10. Sluiting 


