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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 23-10-2018  
Aanwezig: Anny van Asten, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van Ham, Henk van der 
Heijden, Jan Heuveling, Jan Kruit, Henk Bartels. 
Bezoeker: - 
Afwezig met kennisgeving: Piet Coppelmans, Gerard van Ruijven, Guido Schenning, 
Jan Luttikhold, Wim Wilting 
 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 

Voordat we beginnen met de vergadering wordt er eerst stilgestaan bij het 
overlijden van Ton van der Heijden en Monique van Heck. Ton was een trouwe 
bezoeker bij de vergaderingen van de Dorpsraad en Monique was als de 
initiatiefnemer van de bijeenkomst Vliegveld in de Rosdoek.  

 
2 Verslag vergadering 24-09-2018 wordt op enkele punten aangepast en vervolgens 

definitief vastgesteld. 
 

3 Bestuur Dorpsraad. 
- Vacatures dorpsraad:  
 Promotie Dorpsraad Wintelre gaat de laatste fase in! 
  Jan H en Piet C hebben voor hun buurt een presentatie gegeven. Anny van 

A gaat voor haar buurt nog een presentatie geven. Bij het 
uitbreidingsgebied Koemeer komt een gedeelte bij buurt Mostheuvel en een 
gedeelte bij buurt Bijsterveld. Het KOK hierover inlichten. Mogelijk dat 
hierdoor buurt Bijsterveld met deze extra bewoners een nieuw bestuur kan 
vormen Anny coördineert de overleggen.  

  Actie Anny 
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Jan Luttikhold is ‘beheerder en verspreider’ van de inkomende en 
uitgaande mail van “Dorpsraad Wintelre’.  
Actie Jan L. 

- Kascontrole 2017: is gecontroleerd door Jan Luttikhold en Jan van Ham en 
is akkoord bevonden. Deze toesturen naar Jeroen Weekers. Begroting voor 
2019 zal worden opgesteld. De jaarrekening over 2017 zoals die wordt 
voorgelegd wordt besproken. Hierna wordt deze goedgekeurd en de 
penningmeester wordt decharge verleend en bedankt voor het goed 
beheren van onze financiën. 
Actie Karin 
Ook wordt voorgesteld om te inventariseren voor welke eenmalige zaken / 
onderwerpen we een subsidie zouden kunnen aanvragen bij gemeente 
Eersel. Bespreken met de vervanger van Jeroen Weekers. 

 Actie Jan H en Jan K. 
 

 
4 Berichten van gemeente Eersel: 

- Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden en Manifest Kleine Kernen 
Convenant: Agendapunt met het nieuwe college.  

- Overleg met het college is maandag 3 december om 19.30 uur Rosdoek. 
 Voorgesteld wordt een agenda op te stellen met de belangrijkste punten 

per werkgroep. 
 Actie Jan H 
- Aardigste idee: Tot op heden heeft het gilde Wintelre geen schriftelijke 

reactie ontvangen op het beëindigen van de actie het Aardigste Idee. 
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- Welkom-/mededelingenborden: Voor plaatsing van deze borden dient een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ontwerpplan wordt met de 
gemeente besproken. 

-  2000e inwoner van Wintelre is door de Dorpsraad Wintelre verwelkomt met 
een Wenterselse vlag en vlaghouder.  

  
  
5 A) Algemeen:  

Op 3 december is de bijeenkomst met B&W om 19.30 in de Rosdoek. De 
werkgroepen wordt gevraagd hun punten in te brengen. Een eerste greep: 
visie betreffende Eindhoven Airport, Facelift Willibrordusstraat, 
afvalprobleem. 

  B) werkgroep Verkeer:  
- Buurtschouw: openstaande zaken worden nog besproken. 
-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Het concept ontwerp van de aanpassingen is 

nog niet goedgekeurd. 
- Kruisingen: ontwerpen zijn nog niet beschikbaar  
- Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) en fietspad vanaf Koemeersdijk naar 

de Hut (Oirschotsedijk) opgenomen in concept gemeentebegroting 2019 
(wordt door gemeenteraad 30 oktober vastgesteld! 

- Fietspad Ouw meer: Niet in de begroting opgenomen. Idee voor het 
Leefbaarheidsfonds Vliegveld! 

- Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat 
nog niet herstelt. 

- Verlichting: bevindingen aanpassing Biemeren nog niet bekend. 
- Parkeren bij het ‘herriesportterrein’ tijdens evenementen blijft gevaarlijk. 
 
C) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk fase 3 staat bij gemeente Eersel nog steeds op de lijst. 
Belangstelling voor nieuwe woningen is er voldoende, en met name voor 
sociale huurwoningen. Aandacht blijft voor sociale (betaalbare) huur. 
 

D) werkgroep Recreatie 
 Papieren versies ommetjes nagenoeg op. Prijs opvragen voor bijdrukken. 

De ommetjes op de site aanpassen m.b.t. routebeschrijvingen en 
bezienswaardigheden. 
Actie Piet 
Presentatie Ouw Meer 
De rondleiding zal worden georganiseerd. Jan H neemt contact op met 
Willem Aarts. 
Actie Jan H 

  Zandpadnaambordjes:  
Met Heemkundekring een vruchtbaar overleg gehad. Piet had een goed 
overzicht gemaakt van de 15 locaties zandpaden en namen. De 
Heemkundekring zal een onderbouwing voor de namen opstellen en dan 
kan het zandpadenplan worden ingediend bij de gemeente. Aandachtpunt 
is wel het onderhoud van deze nieuwe zandpadborden, deze is voor 
rekening gemeente. 
Actie Karin van Esch. 
Speelterreinen:  
Op 17 oktober heeft de schouw speelterreinen plaatsgevonden. Wethouder 
Kox, Jorge Prins en Cas van Vroonhoven waren namens gemeente Eersel 
aanwezig. Het verslag dat opgesteld wordt door de gemeente zal worden 
opgevraagd. 
Actie Wim Wilting 
Wegenlegger: 
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Concept ontwerp Wegenlegger moet nog door college worden vastgesteld, 
daarna 6 weken ter inzage en er kan als nodig een zienswijze worden 
ingediend. Belangrijk is om duidelijkheid te krijgen wie / waar / hoe 
verantwoordelijk voor is.  
Actie Piet  
Herfstwandeling:28 oktober 2018. De organisatie is er klaar voor! 
Welkom borden Wintelre: 
Ideeën worden nog uitgewerkt.  
Actie Henk v.d. Heijden en Ben Berk 
Kerst in Wintelre: 
Plaatsen nieuwe kerstboom (met verlichting) in december 2018 dient nog 
te worden besproken. Het is lastig om een nieuwe boom te krijgen. De 
verlichting dient overigens te voldoen aan de veiligheidsnormen (24 volt). 
Henk vdH zal vragen aan Stichting Promotie Eersel of er subsidie en/of 
anders mogelijkheden zijn. Annie vA zal aan Arie Franken informatie 
vragen. 
Actie Henk v.d. Heijden en Annie van Asten 
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
De WG heeft vooralsnog geen behoefte aan een dorpsondersteuner, wel 
zou in de plaats hiervoor een financiële bijdrage (subsidie) kunnen 
bijdragen voor het organiseren van bijeenkomsten e.d. 
Er zijn in de nieuwe wijk Koemeer 2 gezinnen als statushouder komen 
wonen. Gevraagd wordt of er vrijwilligers zijn om deze nieuwe gezinnen te 
begeleiden. De WG Zorg en Welzijn heeft 23 november overleg met 
wethouder Eric Beex.  
Antennegroep: geen mededelingen 
Vrijwilligerssteunpunt: geen mededelingen. 
Bibliotheek: De lezing over uilen is door ongeveer 30 personen bezocht en 
was leerzaam. 
Vervoersdienst: Marcel van Hest zal een afscheidsfeest organiseren voor 
Kees. 
Kempkeshof: geen mededelingen 
GOW.: wordt WEL 
Klussendienst: Het repairCafe start 31 oktober, één keer per maand 
reparaties samen met de brenger uitvoeren. Proefperiode 6 maanden. 
Vanuit het WEL (voorheen GOW) een subsidie ontvangen van € 300,-. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: Presentatie van de Uitvoeringstafel 10 oktober 2018, 
had als rode draad hoe verder vanaf 2020. We hebben volgens de krant tot 
27 oktober de tijd om te reageren op de uitgevoerde onderzoeken. Onze 
brief van de over de ,naar onze mening, onvolledig uitgevoerde evaluatie 
route 1B.wordt door het ministerie van Defensie beantwoord (opdracht was 
indertijd echter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu). 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof: Dorpsraad wil betrokken blijven 
bij besprekingen omtrent ‘flankerend’ beleid inzake b.v. geluidswerende 
oplossingen. 
COVM: Cees Beemer, wonende in Eersel, als lid omwonenden gemeente 
Eersel en LeoJan Velthoven, wonende in Wintelre, als zijn plaatsvervanger. 
We gaan met andere vertegenwoordigers van de dorpsraden in overleg, 
om te zoeken naar de gemeenschappelijke deler! 
Leefbaarheidsfonds (LBHF):  
Het LBHF wil praten hoe de gestelde voorwaarden opgerekt kunnen 
worden. Overleg 6 november bij EA. Henk v.d. Heijden en Henk Bartels 
gaan daar naar toe. Vooralsnog alleen voorstellen binnen het 20K gebied. 
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Waar is dat precies? Er is tot op heden één voorstel gehonoreerd: hoe 
kunnen we de omwonenden helpen met het accepteren van de overlast! 
We kunnen voorstellen het financieren fietspad langs het Ouw meer en 
kerstverlichting. Het toekennen van subsidie gaan we NIET beschouwen als 
een afkoopsom voor de hinder. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:  
Bezwaar helikoptervluchten is op 21 augustus voor de rechter in den Bosch 
geweest. Uitspraak van de rechter is dat Dorpsraad Wintelre WEL als 
belanghebbende wordt gezien. Een belangrijke uitspraak, we kunnen dus 
als Dorpsraad ook voor andere Wintelrese zaken (desnoods juridisch) 
optreden. 
Geluidsmeetpalen: Gemeente Eersel wil een eigen meetplan inrichten! 
Welk doel heeft gemeente Eersel met dit plan? 
Van Berkel: gemeente Eersel blijft in gebreke inzake de harde toezegging 
van de landschappelijke inpassing opnemen in de regelgeving/vergunning. 
Wacht op reactie van Jeroen Weekers / college van B&W. 
Actie gemeente Eersel 
 

G) werkgroep PR:  
Algemeen verzoek tekst voor ‘t Blaaike (tijdig) toesturen naar de PR groep. 

 
6. Diversen: 

- Het afvoeren van bladafval van de gemeente bomen blijft een probleem en 
zorgt voor overlast.  Het advies is om dit te (blijven) melden bij de klacht 
en herstellijn van de gemeente. 

- Actie van ANWB: ‘licht aan’. Sjablonen en spuitbussen beschikbaar gesteld. 
 Kosten voor extra spuitbussen kunnen gedeclareerd worden bij de 

Dorpsraad Wintelre. 
 

7. Rondvraag 
- Kermis: hoe in 2019? 
- Kern met Pit. Bijeenkomst, wie wil / gaat daar naar toe? 
-  

 
8. Alle agendapunten zijn behandeld zodat geen punten doorgeschoven zijn naar de 

volgende vergadering. 
  
9. Volgende vergadering woensdag 21 november 2018 in de Rosdoek 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 


