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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 22-08-2019  
 
Aanwezig: Jan Heuveling, Kees Dankers, Karin van Esch, Jan Kruit en Wim Wilting 
Bezoeker: Theo van Hoek van Buurkracht, Arie Franken en Harrie van den Broek 
Afwezig met kennisgeving: Piet Coppelmans, Henk van der Heijden, Jan Luttikhold, 
Anny van Asten, Henk Bartels. Henk van Ham en Gerard van Ruiven. 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 17-06-2019 wordt definitief vastgesteld. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

-  Vacatures dorpsraad:  
 Jan Heuveling meldt dat hij einde van het jaar echt gaat stoppen als 

voorzitter en secretaris van de Dorpsraad.  
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Mail verkeer via Jan Luttikhold. 
 - Begroting DW 2019: 

Kascontrole 2019 door Kees Dankers en Henk Bartels 
 - Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven (SLE): 

Rapport van de HAS studenten (20 juni gereed), nog niet ontvangen.  
Tevens heeft de SLE toegezegd dat er een aangepaste procedure voor 
aanvraag subsidies komt.  

- Participatiebijeenkomst ‘Dorpen maken het verschil’ 
 Hoe nu verder? Men is bezig met een vervolg bijeenkomst.  
- Weekbladen: De Kempenaer en Hint liggen nu ook bij COOP.  
- Buurkracht:  

Enexis is de netbeheerder van de elektra – en gasvoorziening in ons 
gebied. Buurkracht is een onderdeel van Enexis en heeft als 
maatschappelijk doel een plan te maken voor verduurzaming. Buurkracht 
gelooft dat als je dingen wilt doen dit samen moet doen. Dhr. Theo van 
Hoek geeft uitleg hoe Buurkracht werkt. Je kunt met hen een plan maken 
voor verduurzaming. Dit d.m.v. 10 wekenplan. Vaak isoleren of 
zonnepanelen. Vormen team noodzaak voor 3 personen: techneut, 
verbinder, beslisser. Proberen mensen over de brug te helpen om te 
verduurzamen. Verdere info zie: www.buurkracht.nl.  

  
4 Berichten van gemeente Eersel: 

- Convenant gemeente Eersel: Wordt (hopelijk) nog uitgewerkt.  
- Overleg met het college 2019: 4 november. Samen met introductie 

burgemeester Wim Wouters. Graag gespreksonderwerpen aandragen. 
-  Onderzoek asbest inzameling zoals gemeente Bergeijk is bij gemeente 

Eersel in onderzoek.  
- Brabant Remembers: oorlogsverhalen in verband met 75 jaar bevrijding.  
 Er komt per kerkdorp een tijdelijk bushokje te staan met hierin info over de 

2e Wereldoorlog.  
-  Vitale leefomgeving. Er wordt een informatiebijeenkomst met deze 

organisatie gepland om eventueel een verplaatsbaar sporttoestel (tijdelijk) 
geplaatst te krijgen op het Dorpsplein. Waar en wanneer te bespreken.  

 
5 A)  Algemeen:  
   - 
 B) werkgroep Verkeer:  
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- Buurtschouw: Diverse actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd en/of worden 
nog uitgevoerd. 

-   Wildrooster Oostelbeersedijk: De roosters in de rijbaan zijn verwijderd, 
snelheid remmende maatregelen zijn uitgevoerd. Wel is er nog aandacht 
nodig voor de roosters op het fietspad. Verdere aanpassing van de totale 
Oostelbeersedijk volgt nog. 

- Kruisingen binnen bebouwde kom: Planning is niet bekend. 
- Wijk Koemeersdijk: Uitgevoerd.  
- Toegankelijk ommetje: 

(rolstoel pad) Ouw meer:  Overleg met gemeente wordt gepland. 
Overige ommetjes zijn met een vergrendelde slagboom afgesloten door het 
Waterschap. Redenen zijn onduidelijk. 

- Voetpaden: Is een VOP ook mogelijk bij Koemeer / Akkerweg? Reden 
aanleg verhard ‘voetpad’ bij ’t Drieske is onduidelijk. 

- Fietspaden: aanleg fietspad Koemeer – De Hut in 2019. Het gedeelte 
verlengde Koemeer wordt momenteel voorbereid. 

- Groenvoorzieningen: geen mededelingen. 
‐  Verlichting: geen mededelingen  
- Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: Brief ontvangen 

van gemeente (Eindhoven) dat de werkzaamheden in 2021 zijn gepland! 
- Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen? 
- Parkeren: geen mededelingen 
 
 
 
C) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk fase 2: Afgerond 
Koemeersdijk fase 3: Overleg over stand van zaken wordt gepland. 
Woonvisie:  
Inbreidingen: erg lastig i.v.m. particuliere eigendom. 
 
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes: Bijdrage Hoeve Nachtegaal € 50,- en Kraft hotel € 100,-. 

Voetgangers kunnen niet langs de nieuwe slagbomen. Afspraak 17 
september met waterschap. 
Zandpadnaambordjes: Voorstel is ingediend bij de gemeente t.a.v. mevr. 
Lydia Mathijsen. Ligt nog op de ‘stapel’. 
Speelterreinen: Wateroverlast problemen bij groot speelterrein i.v.m. 
droge weer niet aanwezig. Speelterrein Margrietlaan is discussie over 
onderhoud weer aanwezig. 
Wegenlegger: Ligt ter inzage. Niet alle paden zijn in de wegenlegger 
opgenomen. Een zienswijze zal worden ingediend. 
Herfstwandeling: 27 oktober 2019. 
Welkomborden Wintelre: Info bord subsidie beschikbaar voor de 3 
bestaande borden. Opdracht voor maken borden is verstrekt. 
Omgevingsvergunning is niet nodig (renovatie). Het project wordt verder 
uitgevoerd met Stichting Dorpsfeesten, KOK en De Wit Van Loon. 
Kerst in Wintelre:  Harrie van de Broek heeft inmiddels 10 gevlochten 
bollen gemaakt. Verlichting zit er nog niet in, daar zal Arie Franken voor 
zorgen. CV de huifnarren wordt gevraagd om de verlichting te hangen. 
Subsidie is op 2 plaatsen aangevraagd.  
Kermis: Huidige contract met de exploitanten tot en met 2019. Vervolg nog 
contracten af te sluiten. Evaluatie kermis volgt nog! 
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
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Vrijwilligers Steunpunt Wintelre (VSW): 
Vrijwilligerspool (Vrijwilligerspoel) heeft ondersteuning verstandelijk 
gehandicapt meisje (gehandicapte) gestopt is nu overgenomen door 
kinderdagverblijf Nummereen. 
Taalcursus voor statushouders, contactpersoon Carla Kruit.  
Antennegroep: bijscholing voor antennegroep, subsidie aangevraagd bij 
gemeente. 
Bibliotheek: geen mededelingen. 
Dagbesteding: verloopt prima. 
Vervoersdienst: geen mededelingen. 
Kempkeshof:  Op 25 augustus open dag i.v.m. 25 jarig bestaan. 
WEL!: afspraak 2 september. 
Klussendienst: geen mededelingen. 
AED: van diverse AED’s dienen de batterijen vervangen te worden en 
sommige AED compleet worden vervangen. Gemeente is hier ook mee 
bezig. 
RepairCafé: mogelijk t.g.v. zomerperiode minder aanbod. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: uitleg onvolledige evaluatie route 1b blijft 
onbeantwoord /onduidelijk.  
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:  
De locaties voor plaatsen meetpalen zijn i.s.m. gemeente bepaald: In 
Pullen bij Jan Lemmens en in Everstraatje bij Ineke Neggers 
COVM: namens gemeente Eersel contactpersonen Cees Beemer (Eersel) en 
Leo Jan Velthoven (Wintelre).  
Proefcasus EA: overleg in de toekomst zal transparanter worden. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: geen mededelingen.   
Van Berkel: Voorgesteld beplantingsplan van Berkel ligt ter goedkeuring bij 
Defensie. Nog geen duidelijkheid. Gemeente plant t.z.t. een overleg tussen 
Van Berkel en de Dorpsraad, waarbij men het plan zal presenteren. 
 
 

G) werkgroep PR:  
Tekst voor publicaties toesturen naar Lobke, Francien en Piet. 

 
6. Diversen:  

-   
           

7. Rondvraag 
- Jaan van Loon wordt 100 jaar. De familie wil graag een bankje in Wintelre. 

Er is info hiervoor beschikbaar Jan Heuveling zoekt dit op. 
 

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

  
9. Volgende vergadering maandag 23 september 2019 in de Rosdoek, 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 
 
  
  
  


