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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre dinsdag 22 februari  
 
Aanwezig: Gerard van Ruijven, Jan Luttikhold, Jan Heuveling, Henk v.d. 
Heijden, Karin van Esch, Jan-Wim Kerkhofs, Wim Wilting, Arian Wouters, 
Jan Klaassen, Kees Dankers. 
Afgemeld : Sjaan Dieker, Piet Coppelmans 
 
1. Opening door de Voorzitter 
2. Verslag vergadering 17 januari 2022. Jan Luttikhold wel aanwezig. 
3. Vaststellen agenda. 
4. Ingekomen post: 

 Behandeling voorziening langs de A67 aan de gemeenteraad over 
de uitkomsten van het onderzoek naar is uitgesteld tot tenminste 
mei 2022. 

 Zienswijze op Omgevingsvisie 2.0 ingediend door Jan Heuveling 
(zie bijlage) 

 Inloopspreekuur bewoners op dinsdag of donderdag Wintelre door 
Eefje Heesterbeek. Het idee is dat we het gemeentehuis naar de 
dorpen toe brengen en dat bewoners binnen kunnen lopen met 
vragen en opmerkingen over wonen, welzijn en zorg. In mijn geval, 
bijvoorbeeld ook mantelzorgers die ergens een vraag over hebben 
of ergens in vast lopen. We hopen op die manier het voor bewoners 
laagdrempeliger te maken om contact met ons op te nemen. 
Arian Wouters zal dit samen met Eefje doen om de continuïteit te 
verzekeren bij afwezigheid van haar. Maak het inloop spreekuur zo 
breed mogelijk bekend via alle communicatie kanalen. 

 Voorstel om bloembakken aan de vijf lantaarnpalen nabij het 
dorpsplein te bevestigen zijn afgekeurd door Ger Kwant. Er wordt 
naar een alternatief gezocht. We hebben nieuwe informatie 
aangeleverd. 
Apart dat Ger Kwant dit afkeurt. Dit wordt in andere gemeentes  
zoals Middelbeers en Oirschot  succesvol toegepast. 

 Er is informatiebrief bezorgd bij de bewoners van de 
Korenbloemlaan in Wintelre. Gemeente streeft ernaar om dit 
voorjaar te starten met de werkzaamheden betreft de nieuwe 
inrichting van de Korenbloemlaan. 

 Overleg over groene buffer tussen De Steenoven en Lecoba op 1 
februari. 
Na overleg met de omwonenden is besloten het minder rigoureus 
uit te voeren. Ook de plek van de te plaatsen bomen wordt opnieuw 
bekeken. 

 Gerard van Ruijven heeft op verzoek van haar een gesprek gehad 
met Sjaan Dieker. 
Zij wilde melden te stoppen met de dorpsraad. De door haar 
bijgewoonde vergaderingen hebben haar niet gemotiveerd. Ze vindt 
dat de  onderwerpen van de agenda regelmatig langdurig worden 
behandeld, dat komt bij haar niet effectief over .Ze is op en top 
zorg en welzijn. Ook de communicatie over de 
verantwoordelijkheden van de werkgroep zorg en welzijn zijn niet 
duidelijk waardoor ook anderen zich op dit vlak begeven, zie b.v. de 
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enquête over de woonwensen van Wintelre. Er zijn op dit moment 
ook geen andere werkgroepsleden die de aanwezigheid in de 
dorpsraad over willen nemen van haar. De werkgroep zorg en 
welzijn draait overigens prima op zichzelf. 
Vanuit de dorpsraad wordt dit als jammer ervaren en wil men toch 
graag een verbinding met de werkgroep. Hier zal men over 
nadenken. 

5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn 

 Kinderopvang. Jan Heuveling heeft een brief naar wethouder Beex 
en Kox gestuurd (zie bijlage). Gevraagd naar een eerste reactie c.q. 
bericht van in behandeling neming op onze brief betreffende de 
kinderopvang is nog niet ontvangen. Een gesprek met de 
wethouder met de aandacht voor Wintelre op diverse punten van 
zorg in Wintelre lijkt in verband met de aanstaande verkiezingen 
momenteel weinig zinvol. 

 Bibliotheekpunt n.a.v. mail Geert Welten Ine Pulles, Ditty ten Boske 
en Marja Geven hebben een overleg gehad met Geert Welten. 
Geert Welten was niet op de hoogte van een schoolbibliotheek, hij 
pleit voor een bibliotheekpuntje voor kleine kindjes die nog niet op 
school zitten. In het bibliotheekpunt van school zijn ook wel 
peuterboeken aanwezig. Daarnaast een mogelijkheid voor een 
afhaalbibliotheek voor volwassenen. Ine en Ditty geven aan dat ze 
de huidige collectie boeken niet op willen nemen in een 
computerbestand. Ze willen het liefst in Kempkeshof doorgaan. 
Geert gaf aan met twee petten te zitten, privé als vader en als 
logistiek manager van Cubiss (Provinviale Bibliotheekcentrale). Hij 
neemt de opmerkingen mee naar het overleg met Bibliotheek De 
Kempen.  
In de dorpsraad is de situatie van de bibliotheken nog eens 
uitgelegd. Men hoopt dat Geert Welten de opmerkingen van Ine en 
Ditty kan implementeren in bibliotheek de Kempen. 

 Dagactiviteit Kempkeshof Op dinsdag zijn er momenteel 11 
personen, mogen nog mensen bij tot 15 personen. Donderdag vol, 
7 tot 8 personen.  

 Antennegroep Drie nieuwe jonge mensen, Riny vraagt of ze in de 
werkgroep willen komen. 
Mooie versterking van jonge mensen!! 

 Vervoersdienst Voldoende chauffeurs: Charles van Lint, Mars van 
Bruggen, Mini Huybers, Jaap Kleijn, Wim ten Boske.  
Fijn dat de vervoersdienst weer op sterkte is. 

  Op 12 April wordt er een voorlichtingsavond in de Rosdoek 
georganiseerd over het[ verdovende] middelengebruik. i.s.m. 
Novadic-Kentron. 
Ook hier een uitgebreide communicatie over de avond  gevraagd. 
O.a. het Blaaike en gebruik ook social media. 

 Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 

 Omgevingsvisie 2.0 van Gemeente Eersel: Op 1 febr. heeft Jan 
Heuveling namens de Dorpsraad een zienswijze met diverse 
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opmerkingen aan de gemeente gestuurd. Een daarvan had 
betrekking op de aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk 
(De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld. 
Eerder hadden wij op de concept-omgevingsvisie ook al een 
opmerking gemaakt aangaande de evt. geluidseffecten van het 
zonnepaneelveld, maar daar heeft de gemeente toen verder niets 
meer gedaan. Vandaar dat we nu wederom. o.a. dit punt, weer 
naar voren hebben gebracht (naast een aantal andere punten). Het 
niet mogen toenemen van de geluidsdruk t.g.v. de 
zonnepaneelvelden is namelijk nog steeds nergens juridisch 
afdoende geborgd. En verder moet nog steeds duidelijk worden wat 
Wintelre er als dorp mee opschiet dat deze grootschalige 
zonnepaneelvelden hier worden neergelegd (en niet ook deels, in 
andere dorpen van de gemeente Eersel). 

 Op 8 febr. is er een fysieke informatieavond over het bedachte 
zonnepaneelveld gehouden in de Rosdoek. Er was voornamelijk 
belangstelling (ik schat 20 – 25 mensen) vanuit het plangebied en 
helaas maar weinig vanuit Wintelre dorp. De teneur bij de 
aanwezigen was zeker niet positief, maar eerder kritisch. Hoewel 
het eigenlijk  geen onderwerp van deze bijeenkomst was, was er 
nog steeds erg veel commentaar hoe de beslissing (politiek) tot 
stand is gekomen. Verder is het plangebied toegelicht en is bij de 
aanwezigen geïnformeerd hoe zij e.e.a. graag landschappelijk 
ingepast zouden willen zien. Er is door de gemeente geen verslag 
van de bijeenkomst gemaakt. Wel is er daarna naar omwonenden 
nog een brief gestuurd, met een verwijzing naar de bijeenkomst. 
Kees Dankers heeft daarover nog wel een reactiemail naar de 
gemeente gestuurd, omdat er in de brief (en ook niet in de digitale 
nieuwsbrief van de gemeente) met geen woord wordt gerept over 
de weerstand die er bij de omwonenden bestaat. 
Jammer dat een groot deel van het dorp niet aanwezig was/ geen 
belangstelling toonde. Bij de 1B route van het vliegveld over het 
dorp was een ander deel van het dorp benadeeld en deed het hele 
dorp mee. Wat meer solidariteit met de benadeelden van het 
zonneveld was welkom geweest. 

 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. 
We moeten in de gaten houden dat de toezegging wordt vastgelegd 
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. 

 Landschappelijke inpassing opslagperceel Schippers aan de 
Scherpenering. Niets naders meer van vernomen (ook niet meer 
nagevraagd). De visuele afscherming is momenteel nog steeds erg 
slecht en rommelig. Dit laatste geldt trouwens ook voor het nieuwe 
terrein dat Daas aan het inrichten is naast het terrein van de firma 
Van Berkel. 

 Provinciale beschikking MER-beoordeling Van Berkel. Geen nieuws 
na vorige vergadering. Dreigt weer de volgende loot aan de 
overlastcumulatieboom in Wintelre (noord) te worden. Misschien 
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moeten we hierover alvast maar proactief een gesprek met de 
gemeente aanvragen. 

 
Vliegveld-gerelateerd:   

 Er is vanuit de Militaire Luchtvaart Autoriteit een reactie gekomen 
op het bezwaar dat door de Veldhovense actiegroep ”Weg met de 
C130s over onze wijk” was ingediend tegen de laagvliegontheffing 
voor de oefening Techbull. De reactie is onvoldoende en deels 
ongefundeerd. Er komt weer een reactie vanuit de actiegroep. 
Onderwerp is ook voor Wintelre (noord) van belang omdat ze bij 
het tactisch aanvliegen niet alleen erg laag over Veldhoven noord 
vliegen, maar ook over delen van Wintelre. 

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 
320 en 321 NEO en Boeing 737 MAX). Er wordt vanuit Eindhoven 
Airport mogelijk een proef opgestart om deze overlast iets terug te 
dringen en men zoekt nog vrijwilligers om daaraan mee te doen om 
het resultaat te monitoren. Wordt door Leo-Jan aan gewerkt (in 
samenspraak met Kees). 

 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. Jeroen Weekers heeft overleg gehad 
met de betreffende gebiedsmanager van de gemeente Eindhoven. 
{dhr Arne Kramer}.Het lijkt een al lang bestaand plan dat echter 
tot op heden niet is gerealiseerd (voornamelijk om financiële 
redenen). De gemeente verwacht dat het nog zeker 10 jaar op zich 
zal laten wachten, als het al ooit doorgaat. De gemeente Eindhoven 
heeft het, naar eigen zeggen, vooral in de gebiedsvisie opgenomen 
om Defensie te “forceren” hier eindelijk eens duidelijkheid over te 
verschaffen. Volgens Kees blijft dit vooralsnog een dreigend risico 
van (nog) meer overlast in de toekomst voor de Wintelrese zijde 
van het vliegveld. 

 Op 19 februari is er een nieuwe Knegsel bijeenkomst van BVM2 
geweest. Staf Depla heeft zich voorgesteld als opvolger van Pieter 
van Geel. Verder zijn actuele ontwikkelingen toegelicht met name 
ten aanzien van de beloofde 30% overlastreductie die uiterlijk in 
2030 moet zijn gerealiseerd. Verder kwam er van meerdere 
aanwezigen een inbreng over de militaire overlast. Het bestuur van 
BVM2 gaat overwegen om specifiek over dat onderwerp een 
Knegsel-bijeenkomst te organiseren. 

 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is gepubliceerd in aanloop van 
de MER voor wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven. T/m 
donderdag 3 maart kan evt. een zienswijze worden ingediend. We 
moeten nog bekijken of we dat gaan doen en op welke aspecten. 

 Het is te verwachten dat in ieder geval BVM2 en BOW zullen 
reageren namens de omwonenden. 
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Verkeer:  
 Het fietspad Bijsterveld schijnt in de planning te staan om de 

belijning te realiseren. 
 Gevraagd wordt om de vorige keer “vergeten” belijning fietsers op 

de rijbaan op het Kekkeneind dit keer wel mee te nemen. 
 Hoe staat het met de snelheidsborden, staan die definitief op 

Kekkeneind? Eerder werd er gerouleerd met andere plekken. Henk 
v.d. Heijden zegt dat ze er een jaar zouden blijven staan. Henk zal 
eens horen hoe het er mee staat. 

 
Wonen: 

 Antwoord op gestelde vragen over vorderingen Koemeersdijk en 
Pastorie . 

 De gemeente heeft de gronden onder voorwaarden aan bouwer van 
Gisbergen verkocht. En zij gaan een bouwplan ontwikkelen. In Juli 
willen ze een informatieavond organiseren en in augustus kan men 
inschrijven zoals de planning nu is .In jan. 2023 wil men starten 
met de bouw 

 Voor de pastorie is een plan ingediend wat in grote lijnen 
overeenkomt met de gebiedsvisie. 
De bedoeling van de gemeente is zorgwoningen. 

 Er wordt binnen het dorp ook gekeken naar het realiseren van 
tijdelijke woningen. z.g.. tiny houses. 

 Ontvangen is een tekening van de “sigaar” van het vliegveld. De 
eerste interpretatie is dat bouwplannen betreffende het “Verlengde 
Aangelag “hier geen belemmering zijn. 

 
Recreatie en natuur:   

 Dit voorjaar start het overleg over het herstellen van de houtwallen 
weer. Er zijn plannen om de Amerikaanse eiken { uitheems} te 
kappen.  Daar is de dorpsraad zeer op tegen . De argumenten 
daarvoor worden niet begrepen. Zeker in deze CO2 opslag tijd. 

 Nog 2 namen voor zandpaden zijn nog niet goedgekeurd Vismèrt en 
’t Roer. Deze voorgestelde paden vallen beiden op een bestaande 
we. (Molenweg) Hierdoor moet eerst een naamswijziging procedure 
worden opgestart 

 
Pr:  
 
6. Diversen:  

 Vorige week heeft Jan Heuveling nog telefonisch navraag gedaan 
bij de gemeente via Arian over het hondenlosloopterrein bij het 
Ouw Meer. 
Henk v/d Heijden heeft ons een mailtje gestuurd met een kaartje 
waar in de route staat dit samen met het toegankelijk ommetje. De 
routes kruisen elkaar niet maar de dorpsraad verwacht wel 
handhavingsproblemen omdat de routes dicht bij elkaar liggen 

 De vorderingen met betrekking tot de vergunning aanvraag van het 
Toegankelijk Ommetje. 
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 Gevraagd naar het vleermuizenrapport in verband met de 
verlichting van het fietspad bij het Ouw Meer. 

 Verslag bezoek PVDA/GL (zie bijlage) 
 Status opgave UBO van bestuursleden Dorpsraad. 

Naast de UBO is er nu ook het WEBB. Dit moet een eigen stuk 
worden waar bepaalde zaken of handelingen in beschreven zijn. 
WEER een nieuwe wettelijke regel. We gaan ermee aan de slag. 

 
7. Rondvraag 
 
8. Volgende vergadering woensdag 23 maart 2022.  

 

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


