
 

1 

 
Verslag vergadering Stichting Dorpsraad Wintelre, donderdag 26 januari 2017 
Aanwezig: Jan Heuveling,  Henk van der Heijden, Karin van Esch, Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, 
Jan Kruit, Kees Dankers, Jan Lemmens en Wim Wilting. 
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Anny van Asten, Leojan Velthoven, Henk van Ham en Henk Bartels. 
Gasten: Ton van der Heijden en Guido Schenning. 
 
1. Opening 

- De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Dorpsraad Wintelre en werkgroep 
leden van harte welkom op de eerste vergadering van 2017. 

 
2. Verslag vergadering 20 december 2016 

- Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.  
- Het verslag, actielijst van het overleg met B&W is net voor de vergadering ontvangen en zal 

inhoudelijk de volgende vergadering besproken worden. Financiële tegemoetkoming kosten 
afgelopen jaar a € 509,38 voor informatie avonden Koemeersdijk. Bijeenkomst voor het 
vliegveld a € 990,37 is niet vergoed, wat als zeer teleurstellend wordt ervaren door DRW. 

 
3.Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 

- Naar aanleiding van de bespreking tijdens de vorige vergadering is er een brief gestuurd naar 
de gemeente over het gelijkwaardig maken van de diverse kruisingen. Aandacht is gevraagd 
voor de kruising Koemeersdijk-Akkerweg. Ook genoemd de gevaarlijke oversteek op de 
kruising voor fietsers. Voor de snelheidsmeters is een andere plaats aangevraagd. De Groene 
Corridor zal er komen ondanks het protest van Oirschot. Voor Wintelre heeft het minder effect. 
Het fietspadenrapport is nog niet verschenen. Derhalve kunnen we ook nog niet nagaan of 
onze opmerkingen in het rapport zijn meegenomen. Het onderzoek naar het vrachtverkeer 
geeft aan dat het hoofdzakelijk bestemmingsverkeer betreft. Hier zullen dus weinig 
maatregelen tegen genomen worden. Brief Landsardseweg verstuurd tot heden geen reactie 
van de gemeente Eindhoven met een kopie naar de gemeente Eersel. Op bestuurlijk niveau is 
er al contact tussen de gemeentes. 

- Groene corridor in Oirschot informatie in de Hint is slecht leesbaar. Informatie in het 
Eindhovens Dagblad is veel helderder. 

- Vanuit de vergadering wordt aangehaald dat de voetpaden in ons dorp op diverse plaatsen 
erg slecht zijn. Een ieder wordt aangeraden om dit te blijven melden bij de gemeente. 

- Duidelijk is tijdens dit punt ook dat tijdens de bijeenkomst met B&W diverse punten zijn 
aangehaald en we nog steeds op een antwoord vanuit B&W wachten. 

- Verkeersbord bij de Koemeer naderen voorrangskruising bij naderen kruising Slikdijk staat er 
nog steeds terwijl het een gelijkwaardige kruising is. 
 

Wonen: 
- Er is inmiddels gestart met de aanleg van de wegen in het plan Koemeer, het voornemen voor 

het heien van de eerste paal staat voor 1 mei op de kalender. 
- Er is inmiddels een wachtlijst voor de goedkopere koopwoningen en huurwoningen in het 

nieuwe plan. 
- We willen snel verder met nieuwe plannen. Ook bij Koemeersdijk zijn nog mogelijkheden. 

Achterin zijn nog zeker mogelijkheden en voorin langs de Slikdijk kan een kleine aanpassing 
ook zorgen voor meer kleinere woningen. 

- Statushouders, geen nieuwe plannen voor Wintelre. Vervoer wordt als een probleem ervaren 
voor de statushouders. Er wordt nu gedacht aan de inzet van een busje. Er is ook contact met 
de gemeente hierover. Meerdere opties worden nu bekeken. Wellicht kan dit busje ook 
ingezet worden voor andere zaken in het dorp. Voor vluchtelingen wordt het volgen van een 
inburgeringscursus als een probleem ervaren. Dit is een landelijke trend.  
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Recreatie en speelterreinen: 
- Met PMB is overleg geweest over de aanleg van een rolstoelpad. Voorstellen hiervoor zullen 

worden opgesteld. 
- Op 1 december is de bijeenkomst over het landschapsbeleidsplan bezocht. Met de vooraf 

gestelde vragen is weinig gedaan. Men is benieuwd wat er van komt. Na de bespreking in de 
raadscommissie volgt een hernieuwde bijeenkomst. 

- Belangrijk wordt gevonden dat de zaken zoals die zijn afgesproken in het herinrichtingsplan 
ook worden uitgevoerd. Hier staat nog het een en ander open. Genoemd wordt o.a. het 
Wildrooster. 

- Speelterrein ’t Drieske, er is door een bewoner van Wintelre gevraagd een crossbaantje te 
realiseren op het speelterrein aan de gemeente. Hierover is contact gelegd met de 
buurtvereniging en SDW. Beide staan positief tegen over het aanleggen van dit 
crossterreintje. Door de gemeente worden geen financiën beschikbaar gesteld. Het 
crossterreintje wordt mogelijk gemaakt door zelfwerkzaamheid en het gratis beschikbaar 
stellen van materieel door een Wintelrese ondernemer. Wij zijn er trots op als dorpsraad dat 
zoiets nog steeds mogelijk is in ons dorp 

- Herinrichting buitengebied Wintelre, er wordt gevraagd om een oogje in het zeil te houden 
door ons allen daar er regelmatig zaken verdwijnen welke onlangs zijn aangebracht. Het 
verzoek is deze dan te melden bij de gemeentelijke meld- en herstellijn. 
 

Zorg en welzijn: 
- Dagbesteding WMO op donderdag loopt goed, op dinsdag is het bezoek aan de karige kant (3 

personen). Is een punt van constante aandacht. 
- Sociale kaart, deze dient bijgewerkt te worden voor Wintelre en gedeeld te worden met Eersel 

voor Elkaar. 
- Over het Vliegveld is weinig te melden. Berichten vanuit de gemeente komen er niet door. 

Antwoorden op vragen blijven uit. Evaluatie zou voor 31 december afgerond dienen te zijn. Er 
zijn vragen gesteld over een rode vloeistof wellicht kerosine. Nader onderzoek wordt door de 
gemeente niet overwogen. Over de nieuwe uitvoeringstafel geleid door Pieter van Geel horen 
we ook niets meer van. 

- Mariette Veldman was vervangend lid in de COVM en al enige tijd gestopt. Karin van Esch zal 
in de buurt kijken of een vervanger voor haar kan worden gevonden. Dit is nog lopende. 

- Het blijven melden van overlast als men dat heeft blijft noodzakelijk. Regelmatig is er het een 
en ander te doen in de lucht. Dus www.samenopdehoogte.nl 
 

PR-groep:  
- Geen meldingen. Mogelijk kan in een komend bericht iets over een kerstboom worden gemeld 

voor het volgende jaar en over de uitspraak van de goedkeuring van het bestemmingsplan 
voor van Berkel / Bierings. 
 

5. Naamswijziging.  
- Naamsverandering is afgelopen jaar nog gerealiseerd. Vanaf heden is de naam Leefbaar 

Wintelre veranderd in Stichting Dorpsraad Wintelre. 
 

6. Accommodatiebeleid.  
- Accommodatiebeleid is goedgekeurd. Niet alle voorgestelde bezuinigingen worden 

doorgevoerd. 
 

7. Diversen. 
- Buurtschouw, overlast in de kerkdorpen wordt per situatie bekeken en hiervoor wordt per dorp 

geld beschikbaar gesteld. Per dorp  mag er met DRW en minimaal 2 jongeren van ca. 16 jaar 
oud een rondje gelopen worden om acties te bepalen. DRW dient een route te maken en 
jongeren in te schakelen. Rondgang te plannen in het voorjaar door een van de leden van de 
werkgroep. Contactpersoon namens DRW Henk van der Heijden. 

- De wijziging van het bestemmingsplan van van Berkel / Bierings is in november 2015 door de 
gemeenteraad afgekeurd. De Raad van State heeft daarna de gemeente opdracht gegeven 
om nadere informatie te verstrekken c.q. een nader gemotiveerd besluit te nemen. Een 
uitnodiging van de gemeente om hierover in aanwezigheid van van Berkel / Bierings te praten 
is door ons afgewezen. Wij waren van mening dat het onjuist was om van Berkel te vragen te 
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spreken over de afkeuring van hun eigen plannen. Wel hebben we argumenten en motivatie 
aangereikt  om het besluit van de gemeenteraad te ondersteunen richting Raad van State. 
Ook hebben we diverse raadsfracties van onze informatie voorzien. Ondanks dit heeft op 24 
januari de raad de bestemmingswijziging goedgekeurd. 

- Zoals besproken tijdens de bijeenkomst met B&W hebben we een handhavingsverzoek 
ingediend over het bedrijf van van Berkel / Bierings. 

- Van de bijeenkomst van de politieacademie volgt ongetwijfeld een verslag. 
- Pop-up Rabobank is gestopt wegens te weinig belangstelling. 
- Brievenbussen enquête, hieruit is gebleken dat de brievenbus in de Pastoor van de 

Heijdenstraat in de toekomst dient te blijven. 
 

8. Bestuur van Dorpsraad Wintelre in de toekomst. 
- Jan Heuveling geeft aan te stoppen als voorzitter en secretaris uiterlijk op 31-12-2017. Dat 

mag en kan ook eerder of in fases. 
Data vergaderingen 2017: 
Woensdag 22 februari 
Maandag 20 maart 
Dinsdag 18 april 
Woensdag 17 mei 
Donderdag 22 juni 
Maandag 17 juli 
Dinsdag 19 september 
Woensdag 25 oktober 
Donderdag 23 november 
Maandag 18 december 
 

9. Ontmoetingsavond. 
- Deze wordt gehouden op vrijdag 27 januari 2017 gehouden bij Hoeve de Nachtegaal. 

 
10. De Begroting: 

- Geen meldingen naast de onder punt 2 van vermelde zaken. 
 

11. Rondvraag 
- Handhaving bij van Berkel / Bierings is en blijft een punt van aandacht.  
- 3 februari vergadering met DRW evaluatie route 1B en werkgroep uitvoeringstafel. 
- Gesprek met de gemeente en van Berkel / Bierings samen met DRW is vooralsnog niet 

geweest. Wellicht gaat dit alsnog gebeuren. 
- Verzoek tot aanpassen e-mail adres LW naar de nieuwe naam en aanpassen logo in 

briefhoofd van het verslag. 
 

12. De volgende vergadering is op woensdag 22 februari 2017 om 20.00 uur. 
 
13.Sluiting;  

- De voorzitter dankt allen voor de levendige discussie en wenst allen een wel thuis. 
 

Notulist. 


