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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 17-04-2019  
 
Aanwezig: Anny van Asten, Kees Dankers, Henk van der Heijden, Jan Heuveling, Jan 
Kruit, Henk Bartels. Jan Luttikhold, Henk van Ham, Gerard van Ruiven. 
Bezoeker: Guido Schenning, Leo Jan Velthoven. 
Afwezig met kennisgeving: Wim Wilting, Piet Coppelmans, Karin van Esch. 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 20-03-2019 wordt op enkele (tekstuele) punten aangepast en 

vervolgens definitief vastgesteld. 
 

3 Bestuur Dorpsraad. 
- Jaarvergadering 2018 maandag 20 mei, korte samenvatting van de 

werkgroepen, daarna een presentatie van het Ouw Meer en VTH 
(Vergunningen Toezicht Handhaving). 

- Vacatures dorpsraad:  
 Buurtschappen uitnodigen voor de jaarvergadering datum 20 mei. 

Verdeling wijk Koemeersdijk bespreken met KOK. 
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Mail verkeer via Jan Luttikhold. 
 - Begroting DW 2019: 

Vooralsnog een positief saldo voor 2019, weinig grote uitgaven. Wel blijft 
het verzoek om het indienen van eenmalige subsidies aan de gemeente dit 
vóóraf te bespreken met de gemeente.  

 - Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven (SLE): 
Overleg 2 april. Er is een strak kader waarbinnen wellicht iets mogelijk is. 
Cofinanciering geeft meeste kans. HAS- onderzoekers aangeboden om ons 
hierbij te helpen. 

- Pub quiz: 17 mei locatie de Smis te Duizel. Geen deelname van Dorpsraad 
Wintelre. 

- Weekbladen: Stoppen verspreiding Kempenaer en Veldhovens Weekblad in 
het buitengebied. Brief gericht aan College en de uitgever, drukker om het 
stoppen te staken. Nog geen bericht terug van de aangeschreven 
instanties. 

- Verkeersvisie 2030: Bijeenkomst 15 april. Ongeveer 15 personen 
aanwezig. O.a. besproken verkeerstroom richting Eindhoven Airport en 
aanpassing infrastructuur naar E.A. voor ook langzaam verkeer. 

- Dodenherdenking: 4 mei in Knegsel aanvang 19.00 uur bij de Leenhoef. 
 
  

4 Berichten van gemeente Eersel: 
- Convenant gemeente Eersel: Wordt nog uitgewerkt.  
- Overleg met het college 2019: 4 november. 
- Er is een opleidingsbudget vrijwilligers € 250,- / organisatie of vereniging. 
 Voor meer info zie website Eersel, zoek op vrijwilliger / opleiding 
-    Onderzoek asbest inzameling zoals gemeente Bergeijk is bij gemeente 

Eersel in onderzoek. 
- Brabant Remembers: oorlogsverhalen in verband met 75 jaar bevrijding. 

 
  
 
5 A) Algemeen:  
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Participatiebijeenkomst 11 april Rosdoek. Aanwezig ± 40 personen. 
Positieve en negatieve reacties. Verslag volgt nog en vervolgoverleg wordt 
gepland. 

 B) werkgroep Verkeer:  
- Buurtschouw: Nieuwe buurtschouw maandag 27 mei, o.a. i.s.m. 

leerlingenraad basisschool en Bart van Eeten. 
-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Nieuw plan! Roosters worden verwijderd. 
- Kruisingen binnen bebouwde kom: Worden gelijkwaardig ingericht, behalve 

bij Zandstraat en Molenstraat. 
- Wijk Koemeersdijk: In uitvoering. Slikdijk is gereed, onduidelijk is de 

aangebracht wegversmalling nabij De Wit van Loon.  
- Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) Ouw; Voorstel tracé voetpad is 

toegestuurd naar de Dorpsraad Wintelre. Uitzichtheuvel moet ook 
bereikbaar zijn voor rolstoelers. 

- Voetpaden: start aanpassing voetpad Kloosterstraat (aanlegbreedte 1,20 
m) aan oneven zijde. Aanleg VOP (Voetgangersoversteekplaats) bij COOP. 
Is een VOP ook mogelijk bij Koemeer / Akkerweg? 

- Fietspaden: aanleg fietspad Koemeer – De Hut in 2019. Ook 
fietspadsuggestiestrook op Oirschotsedijk en tevens snelheidsbeperking. 

- Groenvoorzieningen: Plantvak nabij Willibrordusstraat 49 nog (steeds) niet 
goed. 

‐  Verlichting: Fietspad Kekkeneind wordt extra verlicht.  
- Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: Is er overleg 

geweest tussen gemeente Eindhoven en Eersel over de staat van dit, 
overigens onverlicht, fietspad?  

- Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen? 
-  
 
C) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk fase 2: 27 mei afsluiting deze fase Koemeersdijk met 
wandeling in de buurt. 
Koemeersdijk fase 3: overleg 8 mei bespreking met Ad van Gestel.  
Verslag van het overleg met de politieke partij ESA zou worden 
toegestuurd. Nog niet ontvangen. 
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes: Folders bij aten drukken. 

Zandpadnaambordjes: Totaal 15 locaties zandpaden en namen. Voorstel is 
ingediend bij de gemeente t.a.v. mevr. Lydia Mathijsen. 
Speelterreinen: Wateroverlast problemen bij groot speelterrein 
Koemeersdijk blijven aanwezig. Gaat gemeente Eersel iets doen ja of nee? 
Nu blijft het onduidelijk. Speelterrein Drieske overlast door hangjongeren. 
Wegenlegger: Actualisatie van de wegenlegger is bezig, concept wordt 
z.s.m. ter inzage gelegd.  
Herfstwandeling: 27 oktober 2019. 
Welkomst borden Wintelre: Tekening is klaar, offerte ligt er. Geen 
omgevingsvergunning nodig (renovatie). 
Kerst in Wintelre:  Met de mandenvlechtclub nog het verzoek doen of 
kerstbollen maken voor de boom bij de kerk mogelijk is.  
Kermis: Er komt (binnenkort) een evaluatie over de kermis in de gemeente 
Eersel. Indeling voor 2019 is mondeling akkoord, opstelling zoals 2018.  
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre (VSW): 
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Een aangepast subsidieverzoek ingediend voor diverse onderdelen van het 
VSW. Beter financieel onderbouwd, nog geen reactie van gemeente Eersel. 
Taalcursus: contactpersoon Carla Kruit. Bijeenkomst taalcoaches en 
statushouders geweest op 15 april. Start taalcursus 6 mei met 7 
taalcoaches, locatie basisschool Wintelre en Vessem. Is er subsidie 
mogelijk voor een goede taalcursus? 
Antennegroep: geen meldingen 
Bibliotheek: thema avond 6 mei 19.30 uur Kempkeshof. 
Vervoersdienst: geen mededelingen 
Kempkeshof: 24 uur zorg is t.g.v. medewerking zorgaanbieders niet 
(meer) mogelijk 
WEL!: geen mededelingen 
Klussendienst: Het RepairCafe ook in 2019 ‘in bedrijf’ en heeft subsidie 
ontvangen voor totaal € 600,-! voor aanschaf materialen. Per bijeenkomst 
ongeveer 8/10 reparaties. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: Reactie op onze brief nog te ontvangen. 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:  
Meten is weten i.p.v. regelgeving o.b.v. berekeningen!  
COVM / Challenge Groep: Cees Beemer (Eersel) en Leo Jan Velthoven 
(Wintelre) zijn lid van het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu) 
en hebben deelgenomen aan de Challenge groep. In deze periode hebben 
Cees Beemer en Leo Jan enorm veel overleggen bijgewoond en de 
belangen van Dorpen Zuid verdedigd. Hun uitgangspunt was/is: ‘Minder 
hinder en weg met route 1b en nu geen woorden (vliegbewegingen) maar 
daden”. Het is overigens dan wel jammer dat vanuit Eindhoven Noord 
alleen voorgesteld wordt om bij mooi weer (nog) meer via het zuiden te 
vliegen. Verdeling is nu 30-70 (70% naar het zuiden).Verder zijn er diverse 
onderzoeken uitgevoerd, zoals het aantonen van het economisch belang 
van Eindhoven Airport voor de regio. Het blijkt dat van alle passagiers er 
slecht 9% een zakelijk belang had om te gaan vliegen. Hiermee is 
(wederom) duidelijk aangetoond dat Eindhoven Airport een ordinair 
vakantie vliegveld is geworden, terwijl groei naar 43.000 vluchten 
noodzakelijk zou zijn voor de Brainport Eindhoven. Het onderzoek naar een 
krimpscenario naar 30.000 civiele vliegbewegingen toonde overigens wel 
aan dat dit ± 600 arbeidsplaatsen zal kosten. Nu de regio roept om 
personeel is dit dan eerder een zege! Verder zijn er onderzoeken gedaan 
naar het milieu en gebruik van andere brandstoffen dan kerosine voor de 
vliegtuigen. Volgens Leo Jan heft dhr. Van Geel zijn uiterste best gedaan 
en alle vertegenwoordigers (voor en tegenstanders) te ‘ondervragen’. 
Donderdag 25 april brengt dhr. Van Geel zijn (eigen) eindrapport uit bij de 
minister Infrastructuur en Waterstaat. Vervolgens zal de minister de 
stuurgroep (vertegenwoordigers omliggende gemeenten) advies vragen 
over dit eindrapport van dhr. Van Geel. De minister neemt mede op basis 
van de conclusie van de stuurgroep een beslissing. Wanneer dat zal 
gebeuren is nog onduidelijk, en kan mede afhankelijk zijn van de 
luchtruimherziening 2023! 
Overigens blijkt dat het belasting heffen op de kerosine gewoon mogelijk 
is, in tegenstelling wat steeds weer door de overheid wordt beweerd. 
Wellenswaar alleen voor het gedeelte dat nodig is om binnen de 
landsgrenzen te kunnen vliegen, het is dus gewoon mogelijk.  
Dorpsraad Wintelre waarderen de inzet van Cees Beemer en LeoJan voor 
hun inzet bij de Challenge Groep. 
Proefcasus EA: Eindadvies van dhr. Van Geel 25 april.  
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Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: geen mededelingen, 
alleen veel herrie. We wachten nog steeds op het hernieuwde besluit van 
de staatssecretaris van Defensie op onze bezwaarschrift uit 2017.  
Van Berkel: Voorgesteld beplantingsplan van Berkel ligt ter goedkeuring bij 
Defensie. We wachten het maar (weer) af. 
 
 

G) werkgroep PR:  
Tekst voor publicaties toesturen naar Lobke, Francien en Piet. 
Verzoek aan Piet om ook het RepairCafe toe te voegen bij de VSW (tekst in 
het Blaaike). 

 
6. Diversen:  

- Bijeenkomst zonne-energie 15 mei Rosdoek. 2 bijeenkomsten, vooraf 
aanmelden. 

- Glasbak: aanbieden vlak glas wordt door gemeente onderzocht naar de 
mogelijkheden. 

           
7. Rondvraag 

- Bewonerspanel DNA van gemeente Eersel. Hoe aan te melden. Henk van 
der Heijden stuur mail. 
 

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

  
9. Volgende vergadering woensdag 20 mei 2019 in de Rosdoek 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 


