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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 20-11-2019  
 
Aanwezig: Annie van Asten, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van Ham, Henk van der 
Heijden, Jan Heuveling, Jan Kruit, Jan Luttikhold en Wim Wilting  
Bezoeker: Harrie Rademakers bv mostheuvel en Mars van der Bruggen 
Afwezig met kennisgeving:, Lobke Kapteijns, Henk Bartels, Piet Coppelmans, Gerard 
van Ruijven en Leo Jan Veldhoven 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 22-10-2019 wordt definitief vastgesteld. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

-  Vacatures dorpsraad:  
 Vacature voorzitter en secretaris: Vacature voorzitter en secretaris er zijn 6 

personen benaderd. Met een persoon een nieuwe afspraak gemaakt voor 
nadere kennismaking. Wordt vervolg aangegeven. 
Er is vervolgens inhoudelijk gesproken over de nieuwe aanpak van het 
voorzitterschap. We dienen voor een andere aanpak te kiezen. Mars gaat 
met Jan Luttikhold bekijken hoe de rol van de mail en de verdeling van het 
werk anders geregeld kan worden. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een 
betere verdeling van de rol als voorzitter. De werkgroepen dienen wellicht 
in de toekomst zelfstandiger naar buiten te treden. Ook voor de 
werkgroepen nieuwe personen benaderen. 

- Informatie Dorpsraad Wintelre:  
Mail verkeer via Jan Luttikhold. 

 - Begroting Dorpsraad Wintelre 2019: 
Kascontrole 2019 door Kees Dankers en Henk Bartels. 
Karin vraagt of er nog specifieke uitgaven zijn in 2020 in verband met de 
begroting. Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 
 

4 Berichten van gemeente Eersel en andere instanties: 
-  Overleg met het college 2019: 4 november. Verslag B&W nog niet 

beschikbaar.  
- Bezoek burgemeester op 14 november: Wordt door alle  leden van de 

dorpsraad als positief ervaren. Vooral de interesse door hem getoond aan 
diverse kleine werkgroepjes tijdens de bijeenkomst. Met name bezoek aan 
de antenne werkgroep. Nogmaals dank aan Mars voor haar mooie bijdrage 
/ inzet. 

-  Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE): 
De nieuwe of aangepaste regels zijn nog (steeds) niet bekend. Onduidelijk 
is of we dat nog toegestuurd krijgen. De ster op de kerstboom is via het 
SLE gesubsidieerd. 

-  Participatiebijeenkomst ‘Dorpen maken het verschil’ 
 Bijeenkomst dorpen maken het verschil positief ervaren. Verslag 

rondgestuurd. 
- Buurkracht: Info zie www.buurkracht.nl Contactpersoon Theo van Hoek. 
- Vereniging Kleine Kernen: Voorzitter Evert van Schoonhoven wil graag 

eens aansluiten bij een van onze vergaderingen.  
-  Aanvraag drinkwatertappunten in alle dorpen in de Kempen. Financiering 

via de Rotary club voor 5 jaar onderhoud. Tevens heeft de Rotary club ook 
subsidie verzoek bij het SLLE ingediend. 

- Eersel Remembers: 27 Jan tot en 14 feb. 6 februari verhalenverteller 
Eersel Remembers. 

- Vitale leefomgeving 7 a 8 sporttoestellen in Wintelre. Past dit bij Wintelre? 
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We komen tot de conclusie dat dit in Wintelre niet past en het ook erg 
kostbaar is. Een locatie bij sportpark DEES / Winty zou beter kunnen zijn. 

 
5 A)  Algemeen:  

Voor overleg met College van Burgemeester en Wethouders, per 
werkgroep gespreksonderwerpen aandragen bij Jan Heuveling. Welke 
punten staan nog open van 2018? 

 B) werkgroep Verkeer:  
- Buurtschouw: Uitgevoerd 27 mei. Diverse actiepunten zijn inmiddels 

uitgevoerd. Op 10 oktober heeft Jan Heuveling een gesprek gehad met Jan 
Smulders over diverse zaken. 

-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Rooster in Fietspad moeten ook worden 
aangepast. Wanneer en hoe is niet bekend bij de Dorpsraad.  

- Kruisingen binnen bebouwde kom: Oirschotsedijk 3x  verkeer 
belemmerende maatregelen bij T kruisingen. Dit is in doorgegeven aan de 
gemeente door de werkgroep. Het contact hierover met de buurt is nog 
beter te regelen, via buurtdehut@hotmail.com. Digitale snelheidsmeter, 
zijn er 2 bij de gemeente deze rouleren per 6 maanden binnen de 30km 
zone in Wintelre. 

-  Toegankelijk ommetje: (rolstoel pad) Ouw meer: gemeente Eersel is de  
voorbereiding gestart. 

- Voetpaden: Aanleg voetpad Koemeer – Akkerweg in voorbereiding, met 
mogelijk een voetgangersoversteekplaats bij Slikdijk. 

- Fietspaden: Fietspad Koemeer-Oirschotsedijk is in voorbereiding en wordt 
uitgevoerd als een ‘half verhard’ pad.  
Fietspad langs Landsardseweg (gemeente Eindhoven) wordt (mogelijk) 
medio 2021 opgeknapt / aangepast.  

- Groenvoorzieningen: geen mededelingen. 
- Rijbanen: Renovatie Veneind in uitvoering 
- Parkeren:  
‐  Verlichting: geen mededelingen. 
- Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport (EA):  
 Op agenda houden opknappen fietspad en busvervoer richting Veldhoven 

en EA. 
- Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen? 
- Snelheidsmeterspaarpot: Snelheidsmeter wordt in voorjaar 2020 in 

Wintelre geplaatst. Mogelijk in de Kerkstraat bij de school. Maximaal te 
‘sparen” € 500,-. 

 
C) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk vervolg, bestemmingsplan, PFAS nog een probleem. 
December goedkeuring voor bestemmingsplan. 40% voor sociale bouw 
huur en koop. Pand van Diessen is geen beletsel meer.  
Inbreiding is volgende mogelijkheid voor nieuwbouw in Wintelre. 
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes: T.g.v. aangebrachte slagbomen inzichtelijk brengen waar de 

knelpunten zijn (actie Cor Tholen van Stichting Wandelvierdaagse). 
Landschappelijk inpassing is gewenst. Verven door vrijwilligers is een optie, 
echter dit betekent ook weer onderhoud in de toekomst. Toestemming ook 
nodig van het Waterschap. 

 Zandpadnaambordjes: Voorstel ligt nog in de ‘stapel’! Behandeld 
ambtenaar is mevr. Lydia Mathijsen 
Speelterreinen: 25 november schouw met gemeente bij speeltuin 
Koemeer. Vertegenwoordigers dorpsraad gemeente en omwonenden 
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Wegenlegger: Wegenlegger wat wel en niet in onderhoud met name de 
nieuwe zandpaden. Brief opstellen? 
Herfstwandeling: 273 deelnemers wat een mooi aantal is. 25 oktober 2020 
de volgende herfstwandeling. 
Welkomborden Wintelre: eind november gepland voor opening. 
Kerst in Wintelre:  Opening kerstverlichting 30 november. Subsidie van SLE 
€ 5000,-. Nog bestemming voor (restant) subsidie van SLE voor 
kerstbomen verlichting. Wie heeft er een goed idee? 
Kermis: Er komt (binnenkort) een evaluatie over de kermis in de gemeente 
Eersel. Hopelijk is dit vóór Kermis 2020! 
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
Mantelzorg klankbordgroep. Gemeente wil een klankbordgroep  mantelzorg 
oprichten voor alle kerkdorpen binnen de gemeente. Wethouder bespreekt 
dit met de werkgroep. 
Kempkeshof 25 jarig jubileum, burgemeester komt alsnog op bezoek met 
wethouder op 27 november. Lunch wordt aangeboden door de gemeente 
aan de vrijwilligers van Kempkeshof. 
Statushouder Koemeershoeve 41 gaan verhuizen naar groter huis in 
Steensel. Huis aan de Koemeershoeve krijgt nieuwe statushouders. 
Antennegroep: Antennegroep heeft 14 nov een bijscholing gehad. Deze is 
positief ervaren door de leden van deze werkgroep.  Hier is onder andere 
ook veel aandacht aan  armoede besteed. 
Alcohol en drugsbeleid. In andere dorpen zijn al verschillende initiatieven 
opgestart. De ‘Moedige Moeders’ in Bergeijk: Zelfhulpgroep voor ouders 
van verslaafde jongeren. ‘Eyes wide open’ in Hoogeloon. Initiatief gericht 
op drugsvoorlichting aan jongeren en ouders vanuit een werkgroep 
bestaande uit ouders, jeugdwerker en ervaringsdeskundige. Door 
Vrouwenvereniging Wintelre wordt op 18 februari 2020 om 20.00 uur in de 
Rosdoek een bijeenkomst georganiseerd waarbij de werkgroepleden uit 
Hoogeloon zullen praten over hun ervaringen. 
Gemeente Eersel wil ‘IJslands model’ uitrollen over de dorpen. Riny Reniers 
en Jan Kruit gaan op 5 december met de gemeente praten over dit thema. 
Tijdens bijeenkomst met B&W heeft wethouder Eric Beex toegezegd 
afspraken te initiëren. 
Bibliotheek: Bibliotheek gaan over naar een uitleentijd alleen op 
dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. 
Dagactiviteiten op Kempkeshof verlopen prima. Op dinsdag ongeveer 14 
deelnemers en op donderdagmiddag 7 deelnemers. 
Vervoersdienst / Klussendienst: Valt nog onder de KBO, per 1 januari 
2020, onder de Dorpsraad. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:  
18 november bijeenkomst geweest met de klankbordgroep van de 
gemeente. Er is hier gesproken over de meetpunten binnen de gemeente. 
Wellicht 9 mobiele kastjes binnen de gemeente. Is nog in overleg.  
In de maand december 6 tot 16 stationering en oefeningen met F-16’s 
vanaf vliegbasis Eindhoven met vliegen tot in de latere avond. 
COVM: namens gemeente Eersel contactpersonen Cees Beemer (Eersel) en 
Leo Jan Velthoven (Wintelre).   
Proefcasus EA: Vast overlegorgaan na opvolging van Pieter van Geel. Is 
nog in beraad. 14 december BVM bijeenkomst in Knegsel.  
Luchtvaartnota: Het antwoord op onze zienswijze i.v.m. de 
milieurapportage luchtvaartnota verschoven naar eind 2019. De gemeente 
Eersel en andere Kempengemeenten hebben gezamenlijk een zienswijze 
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gestuurd. Hierin is ook de vertrekroute 1B als aandachtspunt genoemd 
mede met het oog op natura 2000 gebied bij het Ouw Meer. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: geen mededelingen.   
Van Berkel: Voorgesteld beplantingsplan van Berkel ligt (nog steeds) ter 
goedkeuring bij Defensie. Verder geen voortgang. 
 

G) werkgroep PR:  
Tekst voor publicaties toesturen naar Lobke, Francien en Piet. 
Publicatie vacatures Dorpsraad: voorzitter / secretaris/ notulist / leden.  

 
6. Diversen:  

-  
 
 
           

7. Rondvraag 
- De Hint, ligt niet (altijd) bij de COOP. Wordt mogelijk niet overal bezorgd. 

Kempenaer wel bij de COOP. 
 

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

  
9. Volgende vergadering woensdag 18 december 2019 in de Rosdoek, 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 
 
  
  
  


