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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, donderdag 19 maart  2015 
 
Aanwezig: Anny van Asten, Karin van Esch, Jan Luttikhold, Jan Heuveling, Piet Coppelmans,  
        Wim Wilting, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Marja Geven  
                          
Gasten:     Henk Bartels, Lobke Kapteijns, Ria Hoppenbrouwers, Ton van der Heijden,                         
                  Guido Schenning 
 
     1. Opening 

De  voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en de gasten van 
harte welkom. De voorzitter blikt nog even terug op de vergadering, (die voorafgaand aan 
deze vergadering is gehouden), met afgevaardigden van BOW (Klaas Koppinga en Wim de 
Jonge??) en de werkgroep Zorg en Welzijn, aangevuld met enkele leden van Leefbaar 
Wintelre en een aantal inwoners van Wintelre over de geluidsoverlast die in Wintelre n.a.v. het 
wijzigen van de vliegroute (landen en opstijgen) ontstaan is.  
De z.g. B1 route zet de bocht naar rechts snel in  en maakt nu een route over het Oud Meer 
naar Kreiel om daar, afhankelijk welke richting het in moet, een flinke bocht naar rechts of 
links te maken. Al met al een flinke verslechtering wat betreft geluid en uitstoot voor Wintelre. 
Afgesproken is dat Henk Bartels een verslag maakt van de bijeenkomst en dat men op de 
volgende vergadering, maandag 20 april als wethouder Liesbeth Sjouw aanwezig zal zijn, 
zoveel mogelijk aanwezig zal zijn om deze problematiek met haar te spreken. 
(Voor informatie zie  http://samenopdehoogte.nl/  waar je de vliegbewegingen kunt volgen.) 

 
     2. Verslag  vergadering 25 februari 2015 
 
- Geen opmerkingen. De voorzitter dankt Wim Wilting voor het voorzitten van de vorige vergadering 

en het samenstellen van het verslag.  
Actiepunten c.q. naar aanleiding van vergadering: 
-  Fietspad Slikdijk via Koemeersdijk naar de Oirschotsedijk en het fietspad langs de bosrand    

vanaf de Merenweg naar de Roestenberg. Concepten motivatie / verzoek voor beide plannen zijn 
gereed. Mogelijk volgende vergadering bespreken.       

                                                Actie: Jan Heuveling, Henk van der Heijden en Wim Wilting 
- Het inventariseren van de terug te plaatsen straatnaamborden in het buitengebied loopt nog.          

                                                                              Actie: Karin van Esch en Piet Coppelmans  
- Problematiek wildrooster is ook aan gemeente gemeld. Is in behandeling bij de herinrichting-

commissie. 
- Foldertjes van de Ommetjes en Wandelroutes is men aan het actualiseren, tevens  herdruk van 

de series die bijna op zijn. Deze folders worden voorgefinancierd door Leefbaar Wintelre en 
verrekend met de bedrijven die gebruik gaan maken van deze folders. In de kapel liggen de 
folders gratis??. Door de  deelnemende bedrijven kunnen  de folders tegen betaling worden 
aangeboden. Ze mogen zelf weten of ze de kosten door berekenen.  

                                                                      Actie: Karin van Esch en Piet Coppelmans  
- Meer bekendheid geven aan Ketenzorg/Antenne groep door onze PR groep.  De contacten zijn 

gelegd en de eerste afspraken zijn gemaakt om dit te realiseren. Ook hier blijkt dat communicatie 
een moeilijk punt is.                                                                             

Actie: PR werkgroep. 
-     Glasvezel komt er aan maar voor categorie 3 is nog niet alles duidelijk. Vanuit de gemeente is ons   
      verteld dat er momenteel overleg is met Reggefiber om dit wel duidelijk te krijgen. Nu is door de   
      gemeente definitief bevestigd dat aan categorie 1 aanpalende nieuwbouwplannen officieel vallen  
      onder categorie 1, dit zal door de gemeente ook bevestigd gaan worden aan de bewoners van 
      Koemeersdijk. Om bewoners maximaal te laten profiteren van de mogelijkheid om aangesloten te  
      kunnen worden op de glasvezel is de gemeente bezig om bewoners die vallen onder categorie 3  
      een gedeelte van de werkzaamheden uit te laten voeren in eigen beheer om zo de kosten te  
      drukken.   Voor planning realisatie glasvezel in Wintelre zie:  http://eerselverbonden.nl/ 
      onder het kopje : vragen. ( Vervolgens naar planning.) 
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     3.  Onderwerpen uit de Werkgroepen. 
 
- Werkgroep Verkeer: 
 -   Straatverlichting: Voor de Oostelbeersedijk en Biemeren zijn in overleg met Bas Hofhuis   
      (gemeente)  nieuwe voorstellen gedaan. Situatie op Slikdijk / Bijsterveld is op een kleine   
      aanpassing rond. Voor de overige locaties zoals Kreiel, Roestenberg, Merenweg, Mostheuvel,  
      Rouwven en Oirschotsedijk  wordt het opnieuw bekeken.Op 22 mei vind een vervolg gesprek  
      plaats. Verder blijven we aandringen om het  amendement over de straatverlichting te respecteren  
      en de palen dus pas na de evaluatie (welke gehouden dient te worden na een jaar na het besluit)  
      pas dan te verwijderen. 
-     De gemeente zal in de kern de wegen 30 km maken en buiten de kern maximaal 60 km.    
-     Kruisingen binnen de bebouwde kom worden gelijkwaardig. 
-     De voorrangsborden bij de versmallingen blijven voorlopig staan. 
      Een planning hiervoor is nog niet bekend. Zie voor het VerkeersVeiligheidsPlan:  
         http://www.eersel.nl/inwoners/beleidstukken_42441/item/verkeersveiligheidsplan-2012-2016-       
vvp-gemeente-eersel_44295.html   
-    Indien er problemen zijn met verlichting, wegen/straten, riolering geleive dit te melden via de “Meld-  
     en herstellijn” Tel: 0497-531300 of via de website van de gemeente Eersel.  
 

Werkgroep Wonen 
 -    Woonvisie gemeente Eersel wordt in de Commissie vergadering op 9 april besproken. Hierbij   
      hebben we naar onze mening zelf voldoende inspraak gehad en een luisterend oor van de  
      gemeente. We willen bouwen in de  goedkopere sector. Aandacht met name voor  
      huurhuizen en ook voor eenpersoonshuishoudens, en zorgen dat er nu echt werk gemaakt wordt  
      van Koemeersdijk. 
      Het  plan voor Koemeersdijk aan de andere kant van de Slikdijk (tegenover Lecoba, gedeelte A) is  
      bijna klaar. Hier komt dan een mix van seniorenwoningen, starters en huurwoningen en    
      tweekappers. Dit gedeelte speelt ook een rol bij de plannen met betrekking tot het Centrum.  
      Van dit plan het zogenaamde plan A dient 80 % verkocht te zijn alvorens er buiten de horeca,  
      kapperszaak met daarboven 1 a 2 appartementen nog 11 andere woningen gebouwd mogen  
      worden door Hr. A. Das. Wat de pastorie betreft komt er buiten de pastorie zelf geen woon  
      bebouwing. Mogelijk kan er wel een initiatief komen voor zorg / Thomashuizen, of  B& B.  
      Men wacht de initiatieven van de  eigenaar af. 
 

Werkgroep recreatie: 
-     Het wandelen met het 10000 stappenplan heeft de aandacht. Onduidelijk is wat het wandel- 
      initiatief van de KBO in deze doet. Er zal contact met de hen worden opgenomen. 

                                                                                          Actie: Karin van Esch / Piet Coppelmans. 
-     De renovatie van bomen aan De Velden is uitgesteld. De bewoners zijn op de hoogte gebracht.     
      De werkzaamheden  worden komend najaar uitgevoerd. Naar het idee van Leefbaar Wintelre heeft  
      dit wel als  bijkomend risico dat de uitrol van glasvezel in Wintelre dan net achter de rug is met  
      mogelijke  beschadigingen aan de nieuwe glasvezel. Dit zal aan de gemeente worden  
      doorgegeven.                                                                            

Actie: Jan Heuveling / Wim Wilting  
-     De glascontainer is vervangen door een geluidsarmere container en is voorzien van een bordje  
      geen glas te  storten tussen 21.00 uur - 07.00 uur. Er zal door de PR groep aandacht hiervoor in  
      het Blaaike worden gevraagd.                                                             

 Actie: PR werk groep 
-     De “bomenlijst” waardevolle bomen in de gemeente is gepubliceerd. Eventuele op-of  
      aanmerkingen naar Wim Wilting sturen zodat hij deze als een verzameling naar de gemeente kan  
      verzenden.  Voor inzage / informatie zie:  “Monumentale bomen”       
      Voor de voorwaarden zie:  
http://www.eersel.nl/internet/nieuwsberichten_41633/item/inzage-conceptlijst-monumentale-
bomen_67487.html 
      Voor het concept:     
http://www.eersel.nl/document.php?m=1&fileid=114391&f=9e4bec9f7f8d1fe37a6fb22b167933f3&attac
hment=0&c=67687 
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       Het voorstel ligt ter inzage van 19 maart t/m 29 april. 
       Opmerkingen en/of zienswijze dienen voor 30 april  bij de gemeente binnen te zijn. Derhalve het    
      verzoek om onze opmerkingen voor de volgende vergadering naar Wim Wilting te sturen. 
 
 

Werkgroep zorg en welzijn: 
-     Sociale kaart is gereed en is op http://wintelre.info/ geplaatst.,  Op de kaart staan adressen van  
      zowel contacten in Wintelre en daarbuiten.  
      N.a.v. het overnemen van de Sociale kaart door http://www.eerselvoorelkaar.nl/  ontstaat een  
      discussie wie de “eigenaar” is van de kaart en over de verantwoordelijkheid van de juiste  
      informatie op de kaart.  De aanwezigen zijn van mening dat het Vrijwilligers Steunpunt Wintelre  
      (VSW) met name de werkgroep Zorg en Welzijn verantwoordelijk is voor de inhoud van de kaart. 
      Wel lijkt het logisch om indien er wijzigingen zijn betreft personen / adressen in Wintelre men dit  
      ook doorgeeft aan de website van de gemeente. Omgekeerd verwachten wij dit ook van de  
      gemeente als het zaken betreft die de gemeente, en daarmee Wintelre, overstijgen.   
      De verwachting is dat in de praktijk de Wintelrenaren in eerste instantie de oplossing dicht bij huis 
      op de kaart  van  Wintelre zoeken. 
 
-    Ineke Neggers heeft de bijeenkomst http://www.eerselvoorelkaar.nl/ / “Eersel draait door”  op    
     17 maart  bezocht.  
-    Zowel de site en het nut van http://www.eerselvoorelkaar.nl/  en de VSW met name de Sociale  
     kaart en Antennegroep van Wintelre worden  gepromoot tijdens de jaarvergadering van de KBO op  
     25 maart.  
 

Werkgroep Vliegveld: 
-    Zie afspraken die onder agendapunt 1. Opening zijn gemaakt.  

PR-groep: 
-    Er zijn vorderingen gemaakt met de flyer om leden te werven.  
-    Aandacht voor nieuwe leden op http://wintelre.info/ en in het Blaaike. 
-    Nieuwe foldertjes van de wandelroutes en werkwijze uitgifte kenbaar maken op http://wintelre.info/  
     en Blaaike. 
 
    4. Nieuwe Leden: 
-    Daar enkele leden hebben aangegeven hun taak of een gedeelte van de werkzaamheden voor  
     Leefbaar Wintelre te willen beëindigen zijn nieuwe leden dringend gewenst.  
-    Henk van der Heijden geeft aan dat hij stopt met het maken van het verslag van de vergaderingen  
     van Leefbaar Wintelre  en dat hij de functie van “trekker” van de Werkgroep Verkeer na de  
     invoering van 30/60 km zone  en de uitvoering van bezuiniging van de Openbare Verlichting zal 
     beëindigen. Wel wil hij nog zitting blijven nemen in de Stichting Leefbaar Wintelre en Werkgroep  
     Wonen. 
-    Gevraagd wordt om potentiele kandidaten te benaderen.                                            Actie:  Allen 

 
 

     5. Financieel jaarverslag: 
 

     Het financieel verslag is behandeld tijdens de vorige vergadering. De controle door de 
     kascommissie heeft plaats gevonden.  De commissie heeft het financieel jaarverslag goed  
     gekeurd. Wim Wilting zal nog een jaar de commissie bemannen. In de loop van het jaar zal  
     aanvulling worden gevraagd. 

 
     6. Diverse mailtjes over allerlei bijeenkomsten: 
-    Landelijke Opschoondag 28 maart. De buurtschappen en verenigingen zijn geïnformeerd.  
     Er lijkt niet veel belangstelling hiervoor.  
-    Bijeenkomst 17 maart, is reeds besproken. 
-    Algemene Vergadering Kleine Kernen op 11 maart in Biest-Houtakker is door niemand van de  
     aanwezigen bezocht.  

 
7. Mededelingen / Rondvraag. 
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-    Rattenoverlast is in de Commissie Vergadering op 10 maart door de gemeenteraad besproken. 
     Het onderwerp (1½ uur) is via internetuitzending op de website van de gemeente Eersel terug te 
     zien.  Op dit moment vindt er geen wijziging plaats in de bestrijding. Blijft toch ieder voor zich. 
       Wel wordt verzocht om te zorgen dat geen voedselresten rond zwerven die de lieve beestjes  
       uitnodigen. Verzoek om de aanwezigheid van ratten te melden alsmede de vangst daarvan  
       bij  de  gemeente 0497-531300 
-     Niet internet gebruikers kunnen uitgegeven vergunningen, welke in nu nog in de Hint worden  
      aangekondigd, inzien op het gemeentehuis. Zie het antwoord van de gemeente: 
 
      Bekendmakingen vergunningen via internet 
Vanaf komende week starten wij met het rechtsgeldig bekendmaken van vergunningen, meldingen en 
ontheffingen via internet. In ‘de Hint’ plaatsen wij voorlopig korte berichten van alleen 
omgevingsvergunningen. Degenen die niet over internet beschikken, kunnen wij in het gemeentehuis 
verder helpen. Wij kunnen met een pc in de hal van het gemeentehuis het elektronische 
gemeenteblad via onze website samen met de klant opzoeken. Op verzoek kunnen wij daar dan een 
afdruk van maken. Informatie over evenementen is vooral digitaal beschikbaar via de 
Activiteitenkalender op onze website (http://www.eersel.nl/actueel/activiteitenkalender_43731/) en de 
app van de gemeente. Via de volgende site kan iedereen zich abonneren op een e-mailservice van 
berichten over onder meer vergunningen https://zoek.overheid.nl/ . In enkele stappen is de 
aanmelding doorlopen en ontvang je bij een nieuwe bekendmaking een e-mail. 
 
-     Buurtpreventie op Slikdijk / Koemeersdijk is middels whatsapp-groep thans  37 deelnemers actief. 
      De combinatie van burgernet met bovenstaande app is zinvol om uit te breiden naar  
     andere buurtschappen / straten. 
-    Men vindt het donker bij de pinautomaat. Dit zal worden bekeken en zo nodig met de Rabobank   
     worden opgenomen. 
-    Gevraagd wordt om in de 30 km zone, met name in de Kloosterstraat en Willibrordusstraat, tijdens  
     de spitsuren eens extra te controleren.  (Verzoek is bij Gerard Korsten, gemeente neergelegd.)  
 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit mede gezien door het tijdstip de vergadering en nodigt allen uit om op de 
volgende vergadering op maandag 20 april i.v.m. de aanwezigheid van wethouder Liesbeth Sjouw, 
aanwezig te zijn. 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
 
 
Voor de laatste keer notulist,  
Henk van der Heijden 

 


