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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre woensdag 22 december  
 
Aanwezig: Henk v.d. Heijden, Sjaan Dieker, Jan Heuveling, Gerard v 
Ruijven, Kees Dankers, Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, Wim Wilting, Karin 
v Esch, Jan Klaasen. 
Afgemeld Jan-Wim Kerkhof 

 
1. Opening door de Voorzitter  
2. Verslag vergadering 16 november 2021. 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. Bedankt Karin voor notulen 
3. Ingekomen post.  

 Dinsdag 7 december werd de omgevingsvisie 2.0 besproken in de 
commissievergadering. Daarna staat de omgevingsvisie 2.0 gepland 
op de raadsvergadering van 21 december 2021. Kees heeft zijn visie 
ingediend. 

 Bijeenkomst Zonnepark 22 december 
Mail rond gestuurd m.b.t. verslag bijeenkomst 24 nov. 22 Dec. ging 
niet door a.g.v. corona. 
Nieuwe mogelijkheid rond 18 jan. 2022. Liefst wel  fysieke 
bijeenkomst. Echter GEEN bijeenkomsten met 2 a 3 personen 
gewenst. Piet Coppelmans had vraag gesteld over weide vogels en 
kon daar geen antwoord op terug vinden. Reageert zelf terug. Kees  
Dankers  reageert ook zelf terug M.B.T. een aantal eigen vragen 
over het waarom. 

 Vragenuurtje donderdag 2 december om 20:00 uur over het 
onderzoek naar een energieopwekkende en geluidwerende 
voorziening langs de A67 via TEAMS.  
Kees Dankers  heeft  het gevolgd. Men denkt voor de haalbaarheid 
van geluidswerende zonnepanelen ook aan vlakke veldjes langs de 
weg. Daar kwam veel weerstand op want die kwamen toch[lekker] 
allemaal in Wintelre Noord!! 

 Maartje Keeris heeft een probleem met (wachtlijsten op) de 
kinderopvang. Mail is doorgestuurd naar Jan H en Elle Bartels.  

 Ellen Bartels was niet toegevoegd aan uitnodigingslijst van de 
dorpsraadvergadering. Aandachtspunt volgende keer. 

 Uitstel aanleg toegankelijk ommetje met zichtheuvel. In januari gaat 
Koen Jellema de benodigde vergunningen aanvragen. Mits deze 
toegekend worden, kunnen we in de nazomer aan de slag met het 
toegankelijk ommetje. Dit kan alleen in deze periode (fauna-
technisch gezien) en in 2020 stond juist in deze periode al LandArt 
daar gepland, vandaar dit uitstel. 

 Willem Ballemans wil met PVDA/GL een knooppunten route fietsen 
met de kernen als knooppunten. Ze willen 19 februari, zoals het nu 
gepland is van half twaalf tot half één Wintelre aandoen. Doel is 
primair om vanuit de betrokkenheid in de kern te horen (en bij 
voorkeur ook te zien) wat de belangrijkste speerpunten en of 
zorgpunten zijn. Kan zijn huisvesting, milieu, bereikbaarheid, 
onderwijs etc. etc. Bij voorkeur dan ook met jullie aanwezigheid, 
dan wel zo mogelijk met een verwijzing door jullie naar een locatie 
die van belang is of wordt in de komende jaren. Dat alles gewoon in 
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de open lucht, zodat ze ook zo min mogelijk beperkt worden door 
Corona regels. 

 Op de agenda in jan. Om dit vorm te geven 
 Inventarisatie gewenst aanbod woonzorgvoorzieningen. Indienen 

voor 14 januari 2022. (Zie bijlage) 
 Formulier is meegestuurd met uitnodiging vergadering. Graag 

invullen en sturen naar Sjaan Dieker. KBO heeft ook formulier 
ingevuld, ook Jan Heuveling. Misschien nog meer andere. Eigenlijk 
coördinatie nodig voor eensluidend standpunt richting gemeente. 
Anders maakt de gemeente er zelf wat van. 

 Verslag 8 december Transitievisie Warmte Eersel! 
Gerard heeft zoommeting bijgewoond. 4 beleidsmedewerkers 3 
dorpsraden vertegenwoordigers !! visie tot 2050 ,van het gas af.  
Eerste 5 jaar vooral nadruk op isoleren.. vrijwillig elektrisch gaan en 
pilot in Eersel dorp van warmtenet. 
Nieuwe ontwikkeling vanuit kabinet. Niet perse helemaal van het 
gas af 

 Samen sterk in Eersel. Toegevoegd punt. 
Mail gestuurd over samenvatting eerdere bijeenkomst.  
Is een pilot voor heel Nederland om meer overleg met alle 
steakholders over werk en inzet  politie op plaatselijk  niveau.  Er is 
instemming over het initiatief. 

 
Zorg en welzijn 

 Bibliotheek 
Er wordt gekeken naar een andere ruimte b.v. de Rosdoek 

 De Pastorie 
Er was 21 dec overlag met de initiatief nemers. Resultaat nog niet 
bekend 
Zou vanuit 24 uurs zorg een aanvulling zijn voor Wintelre mits eigen 
inwoners daar voldoende geplaatst kunnen worden 

 Woonzorgvisie Kempen gemeenten. 
 Bloedprikken.  Zal verder voortgang vinden in de Rosdoek. Er is 

voldoende animo is gebleken 
 
Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 

 Concept-Omgevingsvisie 2.0 van Gemeente Eersel in relatie tot 
aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) als 
pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld. De gemeente 
heeft onze reactie op de Omgevingsvisie m.b.t. het geluidsaspect 
van weerkaatsing/ interferentie bij grootschalige 
zonnepaneelvelden niet opgenomen in de aangepaste versie.  Wij 
zijn het daar pertinent mee oneens en hebben op 5 dec. dan ook 
een reactiemail gestuurd, waarop door Bas Joosten op 7 dec. is 
gereageerd. Op diezelfde dag hebben wij ook weer naar de 
gemeente gereageerd omdat de verplichting van eventuele 
zonneveldontwikkelaars om het geluid in ieder geval niet te laten 
toenemen onvoldoende (d.w.z. juridisch niet bindend) is 
vastgelegd. Vervolgens is het stil gebleven vanuit de gemeente. Ik 
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ben van mening dat we hier nog een elementair discussiepunt van 
moeten maken in de aanstaande verdere discussies over het 
zonnepaneelveld in Wintelre Noord. Net zoals van de vraag wat 
Wintelre er als dorp mee opschiet dat deze grootschalige 
zonnepaneelvelden hier worden neergelegd 

 Informatie-avond zonnepaneelveld . reeds eerderop behandeld. 
 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. 

Jan Heuveling heeft van Jelte de Gier (Defensie) de mondelinge 
toezegging dat de voertuigbewegingen naar het beginpunt van de 
oefeningen aan de westzijde via het terrein zullen lopen en niet 
over de openbare weg. We wachten nog steeds op schriftelijke 
bevestiging hiervan, omdat deze toezegging anders geen basis 
heeft. 

 Landschappelijke inpassing opslagperceel Schippers aan de 
Scherpenering. B&W zullen een brief sturen (of hebben dat 
inmiddels gedaan) om de eigenaar te vragen de (momenteel zeer 
magere) landschappelijke inpassing te verbeteren. 

 Provinciale beschikking MER-beoordeling Van Berkel 
 Kees heeft een brief naar de gemeente Eindhoven gestuurd m.b.t. 

het gerucht als zou de motorcrossclub Oirschot zijn activiteiten 
verplaatsen naar lawaaisportterrein De Landsard. In een reactie 
heeft de gemeente Eindhoven laten weter dat daarvan bij hen (nog) 
niets bekend. 

 
Vliegveld-gerelateerd:  

 Gesprek Veldhovense actiegroep ”Weg met de C130s over onze 
wijk” met de luchtmacht heeft plaatsgevonden. Bij de COVM-
vergadering van 16 dec. jl. heeft de actiegroep wederom 
ingesproken. Zij gaan proberen om de achterliggende 
(veiligheids)criteria die achter de gemaakte keuzes m.b.t. het 
tactisch aanvliegen liggen, boven water te krijgen en die te 
beoordelen. 

 Enquête (vanaf 08-11) door werkgroep Meldingen van het LEO 
m.b.t. de meldingsprocedure van de Luchthaven. Er zijn 273 
reacties op gekomen die nu geanalyseerd gaan worden. 

 Er is tijdens de COVM-vergadering van 16 dec. kort door de 
basiscommandant dhr. J. de Gruijter gereageerd op ons schrijven 
naar de secretaris van de COVM over de extreme (weliswaar lokale) 
geluidsoverlast van de bewakingshondenkennel in de nachtperiode. 
Kort gezegd wil men er niets aan doen omdat het binnen de 
wettelijke normen valt. En daarmee miskent men dus het feit dat 
dit plaatselijk desalniettemin tot veel overlast/ slaapverstoring leidt. 
Mogelijk was er nog wel iets mogelijk met het SLLE. 

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 
320 en 321 NEO en Boeing 737 MAX). Het probleem wordt allengs 
groter omdat de luchtvaartmaatschappijen op E.A. steeds meer met 
deze toestellen gaan vliegen. Van de vliegtuigproducenten zijn nog 
steeds geen oplossingen gekomen. Roel Helmons (directeur E.A.) 
wil in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen regelen dat ze 
met deze toestellen op één motor gaan taxiën. Mij is nog niet 
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duidelijk of dit dan zowel na de landing als voor het opstijgen zal 
zijn. En eerlijk gezegd verwacht ik niet dat het probleem hiermee is 
verdwenen. Hoogstens dat het ietsje kleiner wordt. Maar dat is voor 
omwonenden geen acceptabel scenario voor de toekomst. Het is 
immers een probleem dat nieuw is en volstrekt in tegenspraak met 
de in het adviesrapport van Pieter van Geel beschreven ambitie om 
de overlast voor de omgeving terug te dringen. 

 Kort verder mondeling verslag mijnerzijds van de online LEO 
(COVM/OEA vergadering van 16 december jl. 

 Aanstaande bomenkap en –snoei aan noordzijde van de startbaan. 
Gerard, aan de zuidzijde is afgelopen winter gesnoeid op de 
aanvlieg route. 
Piet Coppelmans,  misschien om weerstand te verminderen 
gelijktijdig met bomenkap voor nieuw aan te leggen weg daar 

 Nieuwe voorzitter van het LEO benoemd: dhr. Staf Depla. 
 Status luchtruim herziening en reactienota op de ingediende 

zienswijzen (waaronder die van DRW van febr.2021). Reactienota 
op de zienswijzen, de definitieve Voorkeursbeslissing en 
aanvullingen op plan MER door het nieuwe kabinet wordt nu in de 
eerste helft van 2022 verwacht 

 Status aanvraag Natuurvergunning door Eindhoven Airport, waarop 
Dorpsraad Wintelre ook een zienswijze heeft ingediend. Een 
vergelijkbare aanvraag loopt er voor Schiphol en daar is juridisch 
flink wat reuring over ontstaan. Hoewel de situatie hier anders is, 
komt er voor E.A. waarschijnlijk toch pas duidelijkheid nadat dit 
eerst voor Schiphol geregeld is 

 Volgende Knegselbijeenkomst van BVM2 vooralsnog gepland op 29 
januari 2022. 

 Jaarvergadering BOW is vanwege Corona uitgesteld tot het voorjaar 
van 2022.    

 
Verkeer:  

 Fietspad Landsardseweg is door gemeente Eindhoven opgeknapt. 
 Lichte asfalt laag aangebracht. Ook de stenen  inritten eruit 

gehaald. Gemiste kans dat het fietspad niet is verbreed zoals in het 
begin bij de Spotters weg klaar ligt. Zou mogelijk moeten zijn qua 
ruimte door naastliggende greppel ervoor op te offeren 

 
Wonen: 

 Koemeersdijk: we verwachten op korte termijn mededelingen over 
een in formatieavond. De coronamaatregelen zullen dit echter zeker 
naar begin 2022 uitstellen. We hopen dan wel dat er doorgewerkt 
kan worden. 

 Voor de pastorie is inmiddels door het college de gebiedsvisie 
vastgesteld. Er is een afspraak gepland met Herman Sengers en 
Martien van Mol op 21 december. 

 
Recreatie en natuur:  

 De kerstverlichting weer is aangebracht 
Er werd een mooie foto ervan in ED geplaatst 
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Pr: 

 Jubileumuitgave Blaaike rondbezorgd. Ook een felicitatie reactie 
vanuit de Dorpsraad 

 
4. Diversen:  

 Voorstel om het aantal keren vergaderen van 11 naar 6 keer terug te 
brengen. 
Idee vanwege efficiënter en minder tijdsbeslag. Jan Luttikhold vind 
dan de reactie tijd op ingekomen post te groot. Gerard samenhang 
wordt minder. Algemeen graag fysieke bijeenkomsten , geen Teams.  
Wanneer je 1 of 2 keer niet kan blijft er weinig over. 
Algemeen voorlopig op 11 vergaderingen houden. 

 Ondersteuning secretariaat/ notuleren en uitwerken notulen. 
Gerard wil de notulen op zich nemen als het achteraf lukt ze vast te 
leggen. 
Agenda al uitgewerkt op items invullen. Notulen kort na de 
vergadering rondsturen zodat een ieder nog kan aanvullen wat 
vergeten is. 

 Stand van zaken of er behoefte is om een bibliotheek servicepunt in 
Wintelre te creëren. 
Graag nog aanvulling door Sjaan ,of anderen. 

 
5. Rondvraag: 

Geen vragen 
 
6. Volgende vergadering maandag 17 januari 2022.  
                                                                                                                                                                                                                            
7. Sluiting 
Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen, op deze notulen. 

 


