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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 21 september 2016 
Aanwezig: Jan Heuveling, Anny van Asten, Henk van der Heijden, Wim Wilting, Jan Kruit, Henk van 
Ham, Henk Bartels. Karin van Esch, Jan Luttikhold, Guido Schenning, Kees Dankers, Leojan 
Velthoven 
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Piet Coppelmans,  
Gasten: Ton van der Heijden, Jeroen Weekers 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom. Ook na de vakantie is er weer werk aan de winkel. 
2. Verslag vergadering 19 juli 2016 
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 
3.Onderwerpen vanuit de werkgroepen 

Verkeer: 
- Een aantal op en aanmerkingen vermeld richting gemeente over het fietsnetwerk. In het 

rapport staan ook enkele slordigheden welke in het gesprek zeker aan de orde zouden zijn 
gekomen. Het door de werkgroep gevraagde gesprek is er niet geweest. De communicatie is 
niet geheel vlekkeloos verlopen. Hopelijk worden de opmerkingen wel meegenomen. 

- De 30-60 km zone’s worden ingevoerd. Alle kruisingen binnen de bebouwde kom. worden dus 
gelijkwaardig. Realisatie zal nog dit jaar plaatsvinden. 

- De situatie bij Slikdijk en Koemeersdijk is in behandeling. 
- Opgemerkt wordt vanuit de vergadering dat langs de Oostelbeersedijk het gras erg hoog 

staat. Vervelend voor de fietsers maar ook de automobilisten kunnen de reeën niet zien 
aankomen. Ook de roosters blijven gevaarlijke objecten. 

- Wat de wegen betreft komt vanuit de vergadering de suggestie om binnen de bebouwde kom 
ook middels een andere kleur wegdek fietsstroken aan te geven. 

Wonen: 
- Koemeersdijk krijgt zijn vervolg deze maand en volgende maand. De brochures zijn rond of 

komen morgen in de bus. Het woonmenu zal aanstaande weekend actief zijn. 
- Het Hotel van Das komt binnenkort in de vergunningsfase is de laatste informatie. 
- De werkgroep wonen zal komende maand weer aandacht gaan besteden aan het vervolg van 

Koemeersdijk. Er liggen nog zeker wensen. Kleinere woningen, huurwoningen. De vraag over 
de rol van de Woningstichting de Zaligheden is ook nog niet beantwoord. 

Recreatie en speelterreinen: 
- Onze 100 jarige wil graag een roodbruine kastanjeboom bij de Bossschuur. We zullen dat aan 

de gemeente nogmaals meedelen. De onthulling zou 5 oktober rond 15.00 uur zijn. Maar dat 
is allemaal nog niet definitief. 

- Onderzocht wordt er of nieuwe namen kunnen komen met bordjes voor de diverse nieuwe 
zandwegen. 

- De Bruggerijt blijft in behandeling. Bij de verdere behandeling blijkt wel dat er zeer weinig 
zandpaden op de wegenlegger staan en dat het benodigde onderhoud minimaal is of zal zijn. 

- Zorgen zijn er over het onderhoud van de (zand)paden en dit wordt nogmaals uitdrukkelijk 
uitgesproken. Zie verslag van 19 juli. 

- Het speelbos Koemeersdijk lijkt opgelost. Tekening en uitvoering daarvan lijkt soms moeilijk. 
- In verband met de verkoop van het pand van de zuster vragen we de Heemkunde aandacht te 

besteden aan de museumstukken en alles wat daarbij komt kijken. Aan Piet Coppelmans het 
verzoek dit via Marcel van Hest bij de Heemkunde verder te behandelen. 

Zorg en welzijn: 
-  De dagbesteding op dinsdag heeft de aandacht nodig. De verwachting is dat de komende tijd 

voldoende bezoekers kunnen worden ontvangen. De donderdag groep blijft daarbij goed 
lopen. Het een en ander wordt via Kempkeshof geregeld. Er zijn nog wat onduidelijkheden 
over de financiën nu het GOW  niet meer betrokken is. Jeroen zal daar nog eens navraag 
naar doen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat tijdens het Happen en Stappen bleek 
dat er toch een aantal ouderen opzien tegen de donkere wintermaanden. Het verzoek aan 
iedereen rond te kijken naar mensen die wel graag zouden deelnemen maar de drempel niet 
over kunnen of durven. Mogelijk ook de kinderen van deze ouderen informeren over de 
mogelijkheden. 
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- In de bibliotheek is er op 17 oktober weer een thema-avond om 19.30 wederom met Harrie 
Hoppenbrouwers. Onderwerp ”Omgeving Wintelre deel II”. Met daarbij een film van Mark 
Kapteijns. 

- Van de Antennegroep zijn geen bijzonderheden te melden. 
- Onze nieuwe inwoners, statushouders, zijn op zoek naar werk. Zij lopen tegen transport 

problemen aan. Dit is tot nu toe overigens wel naar behoren opgelost.  
 De werkgroep Vliegveld is een sub-groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.  

- Er is overleg geweest met de gemeente en ook al een keer met defensie. De gemeente 
ondersteunt de wens van Wintelre om route 1 B te laten verdwijnen. In de gesprekken met 
defensie en inmiddels ook met de voorzitter van de uitvoeringstafel blijkt dat er momenteel 
diverse onderzoeken lopen. Daarbij wordt uitdrukkelijk naar route 1 B gekeken en de 
alternatieven daarvoor. Onzerzijds is uitdrukkelijk ook gewezen op de stapeling van overlast. 
Proefdraaien, burger vliegverkeer, militairvliegverkeer, Helikopters, hondenkennel, Herrie 
terrein,legerplaats, festivalterrein, van Berkel, Schippers,het circuitvliegen enzovoort. 
Ook het fijnstof en het ultrafijnstof zijn door ons genoemd 

- Het blijven melden van overlast als men dat heeft blijft noodzakelijk.  
     PR-groep: 

-  De PR groep wordt gevraagd om weer eens aandacht te besteden aan overlast van 
hondenpoep. 

- De vraag aan Piet Coppelmans om het format te sturen aan de werkgroepen voor de 
voorbereiding van de jaarvergadering prestatie. 

- Ook zal de PR groep zorgen dat de film van de zuster Brekelmans op 19 oktober tijdens de 
vergadering kan worden gepresenteerd. 

- De aankondiging van de jaarvergadering ook tijdig naar Jeroen sturen zodat deze geplaatst 
kan worden in de Hint en het college ook op de hoogte is. 

4. Diversen.  
- Besloten wordt om de jaarvergadering te houden op woensdag 19 oktober aanvang 20.30 uur 

in de Rosdoek. Elke werkgroep zal kort zijn activiteiten van het afgelopen jaar presenteren. 
Verder zal de film van de zuster Brekelmans in première gaan. 

- Als agenda punten voor de vergadering met B&W op 15 november worden genoemd: 
De communicatie is een belangrijk punt. We worden dikwijls gevraagd om in een of ander 
(klankbord)groep deel te nemen. Vaak volgt er geen terugkoppeling. Of er blijkt met de 
inbreng niets te gebeuren. Dat maakt het voor ons wel moeilijk om mensen voor dit soort 
zaken warm te maken. Voorbeelden- Fietsnetwerk, afval, glascontainer, fietsnetwerk. 
Bij de communicatie wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het digitale gebeuren. Met 
name voor ouderen en laaggeletterden. Doordat de gemeente alles digitaal gaat doen vallen 
deze mensen uit de boot. Een cursus helpt wellicht voor een enkeling maar de drempel om 
contact te leggen of problemen aan te kaarten wordt alleen maar hoger. 
Ook het terugkoppelen van meldingen blijkt een probleem te zijn. 
Het volgen van raadsvergaderingen via de TV is verre van ideaal. Kwaliteit is slecht. 
Bij wonen aandacht voor goedkopere huurwoningen voor jongeren en ouderen. 
Bij recreatie aandacht voor het onderhoud van de zandpaden. 
Bij de zorg de dagbesteding, de financiering daarvan, de bibliotheek en uiteraard de gang van 
zaken rondom het vliegveld. 
Rondom want niet alleen het vliegverkeer maar ook festival-herrie terrein en verdere 
overlaststapelingen spelen een rol. 

- Een ieder wordt verzocht om agendapunten zo snel mogelijk te benoemen. Dit kunnen we dan 
voorleggen aan B&W om dat op de agenda op te nemen. Zij nodigen ons uit en zitten de 
bijeenkomst voor en bepalen de agenda. 

- De kermis 2016 is naar de mening van de aanwezigen goed verlopen. Kermis bezoekers, 
kermis exploitanten, horeca enzovoort zijn tevreden. Hier en daar zijn nog verbeter punten 
maar die zullen worden opgepakt voor het volgende jaar is toegezegd. Ons advies is dus 
goed geweest mogen we stellen. 

- Ook de autocross op 11 september is goed verlopen zonder klachten. Althans die hebben ons 
niet bereikt. 

- De Strijpse Smulwagen verzorgt vanaf 9 september het bakken van friet en dergelijke. De 
eerste geluiden zijn dat dat van goede kwaliteit is. 
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- Uit de bestuurlijke evaluatie met betrekking tot de wildcross of the road is gekomen  om 
eenmaal per jaar aan een dergelijke rit medewerking te verlenen. Niet geheel volgens de 
afspraak volgens ons. Er is weer een cross in behandeling op 8 en 9 oktober. Verder is daar 
nog niets van bekend. Gaat via gemeente Veldhoven. Wringt wel bij de aanwezigen. 

-  aar aanleiding van het krantenbericht over de uitspraak van de Raad van State over van 
Berkel is meegedeeld dat de Raad van State de gemeenteraad opdracht heeft gegeven 
binnen 26 weken opnieuw een besluit te nemen over het bestemmingsplan voor 
Scherpenering 23-31. Dit wordt dan eind januari begin februari. We worden op de hoogte 
gehouden. 

- De uitnodiging voor Atelier Visie vrijetijdseconomie op 29 september wordt genoemd. 
- Het ontwerp bestemmingsplan Luchthaven Eindhoven zal zodra dit ter inzage komt zonodig 

behandeld worden. 
- De openstaande vragen vanuit het verslag van 27 juni zijn nog niet allen beantwoord. Blijft dus 

de aandacht houden. 
5. Bestuur van Leefbaar Wintelre in de toekomst. 
            Geen verandering ten opzichte van vorige vergadering. Tekst nogmaals overgenomen. 

- Met betrekking tot de functie van voorzitter en secretaris zal een werkbeschrijving worden 
opgesteld zodat duidelijk is of wordt wat deze functies in de praktijk inhouden. Mogelijk 
kunnen onderdelen over diverse personen verdeeld worden. Ook kan per toerbeurt het een en 
ander ingevuld worden.  

- De functie van penningmeester zal worden ingevuld door Karin van Esch. De betreffende 
stukken richting kamer van koophandel en bank zijn getekend. 

 6. Rondvraag 
- Met betrekking tot de bijeenkomst over het Lokaal bestuur zal Henk Bartels deze bezoeken. 

Anderen kunnen zeker nog aansluiten. 
- Jeroen deelt mede dat inmiddels besloten is om de boom op het veld van het jeugdhuis te 

plaatsen. Vanuit de vergadering wordt dit meteen afgewezen. Zie het eerder genomen besluit 
tijdens deze vergadering. Dit gaat voorbij aan de wens van de 100 jarige en de plaats is 
geheel onjuist. Wij nemen ook aan dat de Stichting Jeugdbelangen hier geen toestemming 
voor zal geven. Karin zal dit schriftelijk meedelen aan de gemeente. Jeroen neemt onze 
reactie ook mee. 

-. Vanuit Schippersstop rijden dagelijks een Lamborghinie en een Ferrari rondjes. Dat gaat 
gepaard met hoge snelheden op de Scherpenering en Slikdijk en met een enorm lawaai. De 
vraag om de gemeente te verzoeken hier maatregel tegen te nemen c.q. de politie te vragen 
geluid en snelheid te controleren. 

- De mogelijkheid is er om met enkele mensen de hondenkennel te bezoeken bij het vliegveld. 
Dat is op 21 oktober om 09.30. Dat is voor een zeer beperkte groep. 

- De verlichting op het korfbalveld doet het niet. Dit zelf melden aan de meld en herstellijn. 
- Verzocht wordt om te overwegen de naam van de Stichting Leefbaar Wintelre te veranderen 

in Stichting Dorpsraad Wintelre. Mede door recente ontwikkelingen wordt hier en daar ten 
onrechte verondersteld een politieke partij te zijn. We zullen dit volgende vergadering op de 
agenda zetten. In eerste reactie is men hier wel voorstander van. 

- Er heeft zich al enkele keren een sterke rotte stank over (een deel) Wintelre verspreid. Het 
was bij nader onderzoek waarschijnlijk rottend plantaardig afval op de landerijen in de buurt 
van Bierings. Verzocht aan de melders hiervan dit bij de gemeente te melden als het zich 
weer voordoet en te noteren waar en wanneer het gebeurd. 

- Wat stank betreft wordt ook gemeld dat op het bouwterrein van Koemeersdijk onlangs mest is 
geïnjecteerd. De mensen die dit bouwrijp moeten maken zullen daar wel blij mee zijn. 

- Mensen klagen over de ontzettende herrie die veroorzaakt wordt bij festiviteiten in tenten. 
Vooral de bassen dreunen door. Niet alleen de omgeving heeft hier last van maar de 
trommelvliezen van de meestal jonge mensen in de tent gaan naar de knoppen. De vraag is 
om hier bij de vergunning verlening aandacht aan te besteden en ook corrigerend op te treden 
als dat nodig is. 

- De overlast van de bladeren komt dit jaar vroeg. Bladbakken alvast plaatsen? 
- De bewoners van de Willibrordusstraat willen graag een nieuw plan voor de inrichting van hun 

straat met name toegespitst op de bomen. Zij gaan dit zelf bij de gemeente aankaarten. Dit 
kunnen wij alleen maat toejuichen. 
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- Met Nancy Hendrickx zullen we nog een overleg hebben om de plannen van de gemeente 
genoemd in de begroting van 2017 te bespreken.  

 
 

7. De volgende vergadering is op woensdag 19 oktober 2016.  
 

Dit is dan tevens onze jaarvergadering. De aanvang is dan om 20.30. 
 
8. Sluiting;  
-  De voorzitter wenst allen een goede voorbereiding op de jaarvergadering en een wel thuis. En 

sluit daarmee de vergadering. 
Notulist. 


