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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre maandag 17 januari  
 
Aanwezig : Gerard van Ruijven,  Henk v.d. Heijden, Kees Dankers, Karin v. Esch,  
Wim Wilting, Jan Klaassen, Jan-Wim Kerkhof, Elle Welten-Bartels, Jan Luttikhold 
Toehoorder: Piet Sebregts. 
Afgemeld : Piet  Coppelmans, Jan Heuveling, Sjaan Dieker, Arian Wouters 
 
1. Opening door de Voorzitter. 
2. Verslag vergadering 22 december. Karin van Esch wel aanwezig. 
3. Vaststellen agenda 
4. Ingekomen post.  

 Snelheid gecontroleerd in Wintelre: 13-12 op de Willibrordusstraat, 
geen pv. 
Gerard ,blijkbaar is de perceptie van snelheid anders dan de 
feitelijke snelheid. Of die perceptie wordt gevoed door de bestrate 
ondergrond van de weg met het zware vrachtverkeer eroverheen. 

 Brief buurt Steenoven over snoeien en reactie hierop. (2 bijlagen) 
Uit de communicatie blijkt er v.w.b. de groenstrook achter de 
Steenhoven een toezegging van ongeveer  15 jaar geleden te zijn 
die eigen gebruik en/ of onderhoud  toe staat. Dit is bij de gemeente 
aangegeven met het verzoek in overleg te gaan met de 
belanghebbenden 

 Jaarlijkse bijdrage gemeente verhoogd van 1950 naar 2500 euro. 
Wordt toegejuicht gezien de tekorten die er steeds zijn. 

 Eenmalige Corona bijdrage aan Dorpsraad Wintelre van 1000 euro 
door gemeente Eersel  

 De Stichting Rondom De Meren geeft aan belangstelling te hebben 
met het meedenken over en realisatie van het  toegankelijk 
ommetje rondom het Oude Meer samen met DEES en met behulp 
van de Wintelrese gemeenschap. 
Henk v/d Heijden heeft al contact met de stichting gehad , dus is 
verbaasd over dit verzoek. Zal dit nog een keer kort sluiten. Er 
wordt opgemerkt dat dit niet tot vertraging van de uitvoering voor 
het toegankelijk ommetje mag leiden. 
Planning datum overleg met college najaar 2022. (Zie mail 17 
januari). 

 Jan Luttikhold zal de datums screenen op herfstvakantie en onze 
vergaderdata en deze naar de gemeente terug sturen. 

 
5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn 

 Jan Klaassen :Pilot bloedprikken word vooralsnog voortgezet. 
Animo voor het prikken in de dorpen is toegenomen nu de 
“priktijden” weer verzet zijn naar de ochtend. Op korte termijn zal 
een evaluatie plaatsvinden waarna een besluit zal worden genomen 
over het wel of niet voortzetten van het bloedprikken in de dorpen 

 Elle Welten Bartels was aangeschoven voor het onderwerp 
kinderopvang. 
Schets de situatie . opmerkingen, No 1geeft aan personeelsgebrek 
te hebben, terwijl in  Veldhoven een nieuwe vestiging wordt 
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geopend. Korein komt niet met een vestiging als er al een zit. In dit 
geval Nummer 1. De BSO zit vol. Verwacht mag worden dat er nog 
meer kinderen komen die opvang behoeven. Ook ouders die met 
kinderen van verschillende leeftijden heen en weer moeten tussen 
elders en hier. De gemeente heeft hier een taak omdat volgens het 
regeer akkoord straks opvang moet worden geboden voor 95 % 
gratis. 
Geopperd wordt dat ouders met dezelfde problematiek de koppen 
bij elkaar steken en zelf aan een oplossing werken. 

 
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. Op onze laatste mail van 7 
december is geen reactie van de gemeentemeer gekomen. Het gaat 
daarbij in het bijzonder om het juridisch bindend vastleggen van de 
verplichting voor eventuele zonneveld ontwikkelaars om het geluid 
(door reflectie en interferentie van omgevingsgeluid en in het 
bijzonder vlieggeluid) in ieder geval niet te laten toenemen. Nu is 
dat onvoldoende geborgd. En verder moet nog duidelijk worden wat 
Wintelre er als dorp mee opschiet dat deze grootschalige 
zonnepaneelvelden hier worden neergelegd 

 Informatieavond zonnepaneelveld Wintelre op 24 november 
a.s.(digitaal) en verder vervolg daarop. De volgende bijeenkomst 
zou op 22 dec. zijn, maar dat is niet doorgegaan vanwege Corona. 
Op 29 dec. heeft Kees op enkele punten middels een mail 
gereageerd op enkele punten uit het verslag van de digitale 
bijeenkomst van 24 november. Ontvangstbevestiging ontvangen 
van de gemeente. Tijdens een persoonlijk gesprek op 12 jan. jl. 
met Sjaak Cox namens de gemeente, waarbij ook Gerard van 
Ruijven aanwezig was, is gesteld dat er nog wel een schriftelijke 
reactie van de gemeente komt. Ook Jan Klaasen heeft persoonlijk  
schriftelijke vragen gesteld, net zoals ook Mirna van Erp als 
betrokken inwoonster van Wintelre. In ons gesprek op 12 jan. zijn 
nogmaals al onze bezwaren t.a.v. de omvang en concentratie van 
de Eerselse zonnepaneelvelden in Wintelre Noord ter sprake 
gebracht. Om zekerheid te krijgen dat over 25 jaar alles ook weer 
wordt opgeruimd, heeft Gerard geopperd om de investeerders te 
verplichten daarvoor een borgsom te laten betalen/ storten. 

 Gerard van Ruijven: Sjaak Cox zou de voorwaarden met zaken die 
vanuit  Wintelre zijn aangedragen toe sturen deze week zodat wij 
daar nog ons commentaar op kunnen geven. Tevens zouden er nog  
uitgebreidere antwoorden komen op de gestelde vragen naar 
aanleiding van de informatieavond.  Dit wachten we af. 
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 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. 
Er is een mail van Jelte de Gier (Defensie) met de toezegging dat in 
ieder geval bij de grotere (dat is het nieuw type) oefeningen  de 
voertuigbewegingen naar het beginpunt van de oefeningen aan de 
westzijde via het terrein zullen lopen en niet over de openbare weg. 
Nu nog controleren dat dit straks ook bindend in de stukken (zoals 
de nota van zienswijzen) wordt opgenomen. 

 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. Niets naders 
meer van vernomen (ook niet meer nagevraagd). 

 Provinciale beschikking MER-beoordeling Van Berkel. Kees heeft 
contact gehad met VTH De Kempen en met de ODZOB. Nu is geen 
zienswijze/ bezwaar mogelijk. Pas bij evt. omgevingsvergunning 
zelf. Het ziet er niet goed uit voor de omgeving. Men wil de te 
verwerken capaciteit grofweg met een factor 10 verhogen, nu ca 
35000ton/per jaar waarbij het aantal vrachtwagenbewegingen met 
een factor 8 [!]zal toenemen. Nu zijn er dat 32 per dag en straks 
240 [ dat is enkel ,dus 480 per dag indien men heen en terug telt] 
Volgens het eigen aanvraagrapport van het bedrijf blijft daarbij 
alles echter binnen de wettelijke normen. Bij de aanpassing van het 
bestemmingsplan in jan. 2017 was sprake van ‘”slechts”22 
vrachtwagenbewegingen per dag en 24000 ton/per jaar extra. Nu 
lijkt het bedrijf veel rigoureuzere plannen te hebben. Ook wil het 
bedrijf nu klaarblijkelijk toch ook weer een zogenaamde grondbank, 
waarvan zij in 2017 uitdrukkelijk hebben toegezegd die niet te 
zullen realiseren. 

 
 
Vliegveld-gerelateerd: 

 Veldhovense actiegroep ”Weg met de C130s over onze wijk” heeft 
met terugwerkende kracht een bezwaar ingediend tegen de 
laagvliegontheffing voor de oefening Techbull. Er heeft een 
hoorzitting plaatsgevonden. Het bezwaar handelt met name over de 
vliegveiligheid.  

 Kees heeft recent, voor de zoveelste maal, de overlast ten gevolge 
van de bewakingshonden kennel aan de Scherpenering schriftelijk 
gemeld bij o.a. het rijks vastgoedbedrijf. Geen reactie ontvangen. 
Men wil er klaarblijkelijk niets aan doen. Volgens Defensie valt het 
allemaal binnen de wettelijke normen.  

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 
320 en 321 NEO en Boeing 737 MAX). Nog steeds geen nader 
bericht ontvangen over een (proefmatige) oplossing voor dit 
probleem.  

 In de gebiedsvisie Airport District van de gem. Eindhoven is te 
lezen dat de luchtmacht haar activiteiten op de vliegbasis flink gaat 
uitbreiden en dat mogelijk op termijn een deel van de militaire 
activiteiten/ voorzieningen naar de westzijde [Wintelrese deel] van 
de startbaan gaan verhuizen. Dit betekend welhaast zeker meer 
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overlast voor de Wintelrese omwonenden. Kees Dankers heeft bij 
Jeroen Weekers om meer detail informatie verzocht. 

 Volgende Knegsel bijeenkomst van BVM2 vooralsnog gepland op 29 
januari 2022. 

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

 
Verkeer:  
- Geen agendapunten. 
 
Wonen: 

 Koemeersdijk: de gemeente is in gesprek met de Zaligheden over 
de te bouwen huurwoningen en over een deel sociale 
koopwoningen. Hiervoor wil men het koopgarant concept 
gebruiken. Het gesprek is in een afrondingsfase. Voor de overige 
woningen is men in gesprek met een ontwikkelaar ook hier is men 
in de afrondingsfase. Zodra het geheel rond is wordt er een 
informatiebijeenkomst georganiseerd, over de te volgen verder 
stappen, digitaal of fysiek. Dit gaat in overleg met de woongroep. 

 Middels een omgevingsvisie zijn de mogelijkheden bij en nabij de 
Pastorie aangeven door de gemeente. Er is hierover overleg 
geweest met architect Sengers en van Mol. Sengers is nu bezig met 
een concept van (zorg)woningen voor senioren met een 
gezamenlijke tuin en een ruimte waar deze ouderen samen kunnen 
komen (gemeenschappelijke ruimte). Hoopvol bericht maar succes 
is nog niet verzekerd. 

 Als Koemeersdijk werkelijk van start is gegaan verwachten we eind 
van dit jaar een nieuwe locatie te kunnen opstarten. De eerste 
gedachten gaan hieruit naar het Verlengde Aangelag. Andere 
mogelijkheden worden nog onderzocht. 

 De woongroep heeft aan de hand van diverse berichten de enquête, 
vragenlijst, woonzorgvisie uitgebreid ingevuld en verstuurd. Men 
heeft bericht dat dit is ontvangen en dat men er mee aan de slag 
gaat. De ingevulde enquête, vragenlijst is ook aan alle 
dorpsraadsleden gestuurd. Het onderzoek is Kempen breed. Wij 
hebben de Wintelrese visie proberen weer te geven. 

 Het aantal inwoners per 31-12-2021 is 1052 vrouwen en 1053 
mannen totaal 2105 personen. Eind 2020 waren er 2032 inwoners. 
1-1-2022 0-15 jaar 356 = 17 %, 15-19 jaar 108= 5 %, 20-29 jaar 
260=12%,30-54 jaar 612= 29 %,55-64 jaar 338=16%, 65 + 431 
= 20 %. (Van 0-1 jaar 29 nieuwe inwoners afgelopen jaar). 

 
Recreatie en natuur:   

 Geen agendapunten. 
 Karin van Esch laat weten dat namen voor de zandpaden zijn 

goedgekeurd op 2 na .We wachten nog op een definitieve beslissing 
over Vismert en het Roer. Dit is wederom aangekaart bij de 
gemeente. De namen zijn in overleg met de Heemkundekring 
opgemaakt. 
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Pr:  
 
6. Diversen:  

 Enquête woonzorg voorzieningen (zie bijlage). Voor kennisgeving 
 Financieel jaarverslag (zie bijlage). 

Geen opmerkingen. Vooralsnog een woord van dank aan Karin v 
Esch voor het rekenwerk/ bijhouden hiervan. Nu nog een 
kascontrole. 

 Opgave UBO van bestuursleden Dorpsraad. 
Uit een discussie hierover wordt besloten de secretaris  
penningmeester en voorzitter een ID te laten inleveren ter 
registratie. 

 Zoals in het verslag van 22 december staat wil de PVDA/GL op 19 
februari om 11.30 tot 12.30 ons dorp aandoen. Het doel is primair 
om vanuit de betrokkenheid in de kern Wintelre te horen en daar 
waar mogelijk ook te zien wat de belangrijkste speerpunten of 
zorgpunten zijn. Gedacht wordt aan huisvestiging, milieu, 
bereikbaarheid, onderwijs etc. Gezien de Corona perikelen zoveel 
mogelijk in de openlucht. Afgesproken is nu dat het beginpunt is 
om 11.30 op het dorpsplein bij de Rosdoek. Wie kan er dan bij zijn 
en mee fietsen en welke knelpunten-zorgpunten kunnen we dan 
bezoeken? Jan Heuveling heeft zich al aangemeld. 
Gerard  van Ruijven meld zich ook aan .het is op een zaterdag. 
Onderwerp van gesprek kan  zijn ,  

 zonnepark 
 kinderopvang 
 van Berkel 
 ouderen zorg 24 uurs 

 
7. Rondvraag 

 Jan-Wim zou graag eens een discussie voeren over het steeds maar 
groeien van alles. b.v. groei stroomverbruik en daardoor zonnepark 
nodig. Uitbreiding dorp. In feite over de eeuwige groei van de 
wereldeconomie en de wel/of niet houdbaarheid hiervan. 

 Jan Luttikhold geeft aan dat klein beetje groei [ gematigde groei] 
wel nodig is om alles in stand te houden. B.v. jeugd in het dorp 
houden en daar door de school behouden en instroom 
verenigingen. Een onderwerp waar verschillend over wordt gedacht 
en interessant om daar met elkaar in alle openheid eens over te 
praten. En wat dat zou kunnen inhouden voor ideeën m.b.t. de 
toekomstvisie van ons dorp. 

 
8. Volgende vergadering dinsdag 22 februari 2022.  

 
9. Sluiting 
Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen. 


