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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre woensdag 23 maart 2022 
 
Aanwezig : Gerard van Ruijven, Jan Klaasen, Jan Luttikhold, Henk v.d. Heijden. 
Afgemeld : Karin v Esch, Piet Coppelmans, Kees Dankers, Jan Heuveling, Wim 
Wilting, Jan-Wim  Kerkhof  
Gasten : Jo v.d. Biggelaar, Piet Sebregts 

 
1. Opening door de Voorzitter  
2. Verslag vergadering 22 februari 2022. 
3. Vaststellen agenda 
4. Ingekomen post.  

 Informatiebijeenkomst Woonzorgvisie de Kempengemeenten op 7 april 
18:30 in de Muzenval. 

 Dorpsschouw voor Wintelre is maandag 23 mei van 15.00 tot 17.00 uur 
gereserveerd. Wie wil aanwezig zijn?  
Nog open wie meegaat 

 Donderdag 24 november is voor overleg met de DR Wintelre 
gereserveerd in de agenda’s van de collegeleden. Aanvang 19.30 uur in 
De Rosdoek 

 Afspraak voor bezoek aan KempenPlus is op dinsdag 26 april in de 
namiddag. Jan Luttikhold en Henk v.d. Heijden hebben zich opgegeven. 

 Clup Wintelre. Nummereen kinderopvang wijzigt vanaf maandag 9 mei 
de opvang. Op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt de groepsgrootte 
verkleind. Op woensdag wordt de voorschoolse opvang en naschoolse 
opvang gesloten. Lopende contracten worden opgezegd of worden 
aangepast. Jan Heuveling neemt contact op met Beleidsmedewerker 
Welzijn Patricia Salemink. Wordt vervolgd. 
Hedy van Ven vraagt of ze een rol van betekenis zou kunnen spelen in 
dit probleem van de kinderopvang. Ze heeft pedagogiek gestudeerd en is 
inmiddels al een aantal jaren werkzaam binnen de kinderopvang. Het 
lijkt haar een ontzettend mooie kans om iets te kunnen neerzetten in 
Wintelre. 
Een mooie kans iets voor Wintelre iets eigens op te zetten 

 Opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er is nog geen concrete vraag. 
Verzoek is mochten wij horen van mensen die willen helpen dan deze 
naar de website van Eersel voor Elkaar 
(https://www.eerselvoorelkaar.nl/) door te verwijzen. 
Gemeente Eersel  richt het oude kantoorpand van Welten in Vessem in 
voor opvang 

 
5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn 

 Stand van zaken betreffende kinderopvang. Er is veel aan de hand en 
ook veel problemen voor ouders met opvang kinderen. 

 Nummer een heeft  aangekondigd  te gaan inkrimpen op verschillende 
plaatsen binnen Eersel i.v.m. personeel tekort. Er zijn diverse 
overleggen en ook bij de Gemeente is een overleg aangevraagd bij de 
verantwoordelijke wethouder. Vanuit zorg en welzijn is Marja  Gever 
aanspreekpunt hierover. 
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 Voortgang bloedprikken.  Tot zover te overzien blijft het bloedprikken. Er 
is voldoende deelname . thuisprikken is nog 15/ 20 % is duurder. Er kan 
misschien nog extra aandacht  worden gegeven aan het feit dat het 
bloedprikken weer kan in de Rosdoek. Gerard van Ruijven krijgt b.v. van 
Diagnostisch centrum  dokter in Vessem als priklocatie aangegeven. 

 
Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 

 Op 14 maart hebben we van de gemeente een reactie ontvangen op de 
vragen en opmerkingen die op 1 febr. door Jan Heuveling namens de 
Dorpsraad zijn ingebracht op de Omgevingsvisie 2.0 van Gemeente 
Eersel. Een daarvan had betrekking op de aanwijzing gebied ten noorden 
van Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig 
zonnepanelenveld. 

 T.a.v. het antwoord van de gemeente aangaande de bijdrage voor het 
omgevingsfonds: het genoemde bedrag van Eur. 55.000, -- per jaar is 
gebaseerd op de totale duurzame energie-taakstelling van de gemeente 
Eersel. Wat het uiteindelijk voor Wintelre Noord wordt, hangt af van de 
opwekkingscapaciteit die hier wordt gerealiseerd. Als een van de 
gebruiksmogelijkheden voor het omgevingsfonds wordt door de 
gemeente versterking/ toevoeging van groenelementen genoemd. We 
moeten uitkijken dat het geld van het omgevingsfonds niet wordt 
gebruikt (= misbruikt) voor de landschappelijk inpassing van de 
zonnepanelen, want dat laatst zou onderdeel van de financiering van het 
projectplan moeten zijn en daar is het omgevingsfonds uiteraard niet 
voor bedoeld. 

 T.a.v. de evt. geluidseffecten van de zonnepaneelvelden wordt in de 
gemeentereactie gewezen naar het toetsingskader dat door het college 
op 25 jan. Is vastgesteld. In dat document staat in hfst.5 (Inhoud 
projectvoorstel) dat uit onderzoek moet blijken dat er geen negatief 
effect is op de cumulatieve geluidsdruk voor de omgeving en dat 
(daarbij?) rekening moet worden gehouden met dynamische 
vliegpatronen van evt. helikopterverkeer. Er staat nu in ieder geval dat 
er geen negatief geluidseffect mag zijn. Dat is in ieder geval concreter 
dan eerder het geval was.  We moeten goed in de gaten houden dat dit 
punt voldoende serieus wordt beschouwd en onderzocht. 

 In het kader van de Energiemix die in het (provinciaal?) coalitieakkoord 
2021-2025 is opgenomen en waarbij wordt gesteld de gezien de 
schaarse ruimte vooral wordt ingezet op zonnepanelen op daken en dat 
zonnepanelen op land alleen worden toegestaan als multifunctioneel 
gebruik van dat land mogelijk is, b.v. op rijksgronden, hebben we als 
alternatieve locatie voor zonnepaneelvelden nogmaals gewezen op de 
braakliggende gronden op het vliegveld ten oosten van Landsardseweg. 
De gemeente stelt wat dat betreft nogmaals dat die gronden niet in de 
gemeente Eersel liggen. Maar het is toch raar dat v.w.b. de locaties 
strikt binnen gemeentegrenzen wordt gedacht, maar voor wat betreft 
netwerkcapaciteit (afvoer van de opgewekte energie) wel over de 
gemeentegrenzen wordt gekeken. Sterker nog: de ontbrekende 
netwerkcapaciteit in de Kempen is (mede) een reden geweest om 
Wintelre Noord aan te wijzen voor de grootschalige zonnepaneelvelden. 
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Verder schrijft de gemeente in haar reactie dat het gebied Wintelre 
Noord op basis van de zonneladder (ligging nabij stedelijk gebied en 
luchthaven) geschikt is voor grootschalige zonnepaneelvelden. Oftewel: 
in visie van de gemeente mag het gebied zondermeer verder ver-
industrialiseren! 

 De gemeente vermeldt nog specifiek dat het op dit moment wettelijk 
lastig (maar dus klaarblijkelijk niet onmogelijk!) is om rekening te 
houden met cumulatieve geluidseffecten. Dat laatste is juist voor 
Wintelre echter zeer belangrijk omdat er anders door onze overheden 
voortdurend overlastelementen aan onze omgeving worden toegevoegd 
die op zichzelf staand binnen de wettelijke kaders vallen, maar die wel 
de cumulatieve overlast steeds verder vergroten. De voorbeelden uit het 
verleden vormen de cumulatieve overlasterfenis waarmee wij nu worden 
geconfronteerd. Hopelijk geeft de nieuwe omgevingswet op dit punt 
verbetering, al zal dit wel niet met terugwerkende kracht van toepassing 
zijn. 

 We hebben als Dorpsraad nog steeds geen antwoord gekregen op de 
basisvraag wat Wintelre er als dorp mee opschiet dat deze grootschalige 
zonnepaneelvelden hier worden neergelegd (en niet in andere dorpen 
van de gemeente Eersel). 

 Er is zijdens de gemeente niet meer gereageerd/ geantwoord op de 
reactiemail van Kees Dankers van 16 febr. op de brief die de gemeente 
heeft rondgestuurd na de laatste fysieke bijeenkomst in de Rosdoek op 8 
febr. In die gemeentebrief en ook niet in de digitale nieuwsbrief van de 
gemeente) werd namelijk met geen woord gerept over de weerstand die 
er bij de omwonenden bestaat en die ook naar voren kwam tijdens de 
bijeenkomst op 8 febr. Dat gegeven onvermeld laten is manipulatieve 
berichtgeving. 

 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. In de 
gaten houden dat in de zienswijzereacties schriftelijk de toezegging 
wordt opgenomen 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 (landschappelijk inpassing) van de 
inrichting is momenteel nog steeds erg slecht en rommelig. Dit laatste 
geldt misschien nog wel meer voor het nieuwe terrein dat Daas aan het 
inrichten is naast het terrein van de firma Van Berkel. Misschien moeten 
we hierover toch maar eens een overleg met de gemeente aanvragen? 

 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 moeten 
we ook hierover alvast maar proactief een gesprek met de gemeente 
aanvragen, zodat dit punt tijdig bij de gemeente op het netvlies komt en 
de vereiste prioriteit krijgt. 

 
Vliegveld-gerelateerd: 
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 Het bezwaar dat door de Veldhovense actiegroep ”Weg met de C130s 
over onze wijk” was ingediend tegen de laagvliegontheffing voor de 
oefening Techbull is afgewezen. Zij kijken nu of ze een beroepschrift 
gaan indienen. Het 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. 

 Defensie heeft aangekondigd dat men nogmaals gaat kijken welke 
maatregelen op de vliegbasis nog genomen zouden kunnen worden om 
de overlast (ook t.g.v. de bewakingshondenkennel aan de 
Scherpenering) terug te dringen. Helaas wederom eerst een tijd kostend 
onderzoek, terwijl men eigenlijk gewoon concrete maatregelen zou 
moeten nemen. Tot op dit moment nog niets concreets hierover van 
Defensie vernomen. 

 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 en Kees aan gewerkt. We zijn in gesprek 
met omwonenden om deel te nemen in de deze proef. 

 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is gepubliceerd in aanloop van de 
MER voor wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven. Vanuit de Dorpsraad is 
niet opnieuw een zienswijze worden ingediend. Wel echter door de 
omwonenden-belangenorganisatie BOW. 

 Naar aanleiding van een opmerking de vraag of de toelichtingen 
hierboven van bestemmingsplan technisch en vliegtuig gerelateerd  
voortaan op een bijlage kunnen worden bijgevoegd en niet op de agenda 
pagina. Het blijkt eventuele nieuwkomers af te schrikken over de ‘’ 
grootheid van de vergadering’’ 
Kees Dankers : akkoord.  

Verkeer:  
 Geen agendapunten. 
 Snelheid Kekkeneind. De snelheid van het verkeer wordt nog steeds te 

hoog bevonden door de omwonenden. Henk heeft hier meetrapporten  
over van de gemeente ontvangen. 
Snelheidsmetingen wordt van Kekkeneind naar Willibrordusstraat 
verhangen . Hebben  nu een jaar op Kekkeneind gehangen. 

 Tijdens het gesprek met Koen Jellema, op dinsdag 15 Maart over het 
honden losloop tracé en het toegankelijk ommetje hebben we 
aangekaart dit los te zien van het project Rondom de Meren. Dit omdat 
we niet nogmaals met vertraging geconfronteerd willen worden. 

 Er is nogmaals aangekaart dat de honden losloop route gaat kruisen met  
de mountainbikeroute en de normale looproute. Als dorpsraad keuren we 
deze kruisingen af i.v.m. gevaar. Echter de honden loslooproute is al 
uitgefreesd in het bos. 

Wonen: 
 Wat Koemeersdijk betreft verwachten we eind juli een 

informatiebijeenkomst te kunnen organiseren. Dan wordt ook duidelijk 
wanneer en hoe er ingeschreven kan worden.  

 Wat de Pastorie betreft zijn er berichten dat er voortgang wordt geboekt. 
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 Er is een beleidsnota over tijdelijke bewoning, Tiny House. Als men een 
locatie-idee heeft is dit welkom. 
 

Recreatie en natuur:   
 Bijeenkomst over het houtwallen project 23 maart. Valt gelijk met onze 

dorpsvergadering vandaar afmeldingen. 
 Overleg met de werkgroep recreatie en natuur, staat gepland voor 

volgende week 
 Uitsluitsel over namen 'Vismèrt' en 't Roer' voor zandpaden in Wintelre. 

Dit betreft een naamswijziging en dat maakt de procedure 
ingewikkelder. En zijn geen huisnummers in het geding. 

 Dinsdag 29 maart worden de toestellen geplaatst in het speeltuintje aan 
de Korenbloemlaan. 

Pr:  
 
6. Diversen:  

 Hoe gaan we verder met contact zorg en welzijn. 
Een mogelijkheid is dat de agenda als eerst zorg en welzijn behandeld 
zodat de vertegenwoordiger van werkgroep daarna de vergadering kan 
verlaten. 
Alleen de notulen van de werkgroep behandelen zonder dat er een 
vertegenwoordiging aanwezig is omdat de werkgroep om de 6 wk 
vergaderd wordt de tijdslijn dan wel een dingetje en er is dan geen 
bevraging mogelijk is . 

 Status opgave UBO van bestuursleden Dorpsraad. UBO nagekeken op de 
KvK. Er is nog niets ingeschreven. Toch een aantal weken geleden al 
verstuurd. 

 Een datum prikken voor de bedankavond voor alle vrijwilligers van de 
Dorpsraad, werkgroepen en groepen die draaien onder het kopje van de 
Dorpsraad zoals, Klussendienst, vervoersdienst etc. 
Karin v Esch zal worden gevraagd dit te organiseren. Verstandig dit pas 
in het najaar te plannen. 

 Er is door Arian Wouters de vraag wat de bedoeling is van het overleg 
dat wordt aangevraagd vanuit de dorpsraad d.m.v. Jan Heuveling bij de 
dorpswethouder en andere. Welke concrete vraagstelling is er. Gerard 
van Ruijven neemt  met Jan Heuveling hierover contact op. 

7. Rondvraag 
 

8. Volgende vergadering donderdag 21 april 2022.  
 

9. Sluiting 
Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen 


