
 

1 

 
Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 20 oktober 2015 
 
Aanwezig: Jan Luttikhold, Jan Heuveling, Piet Coppelmans, Wim Wilting, Henk van der Heijden, Jan 
Kruit. 
Afgemeld: Lobke Kapteijns,Henk van Ham, Anny van Asten, Karin van Es. 
Een grote delegatie van leefbaar Wintelre is naar de commissievergadering ter ondersteuning van het 
agendapunt compostering Bierings/van Berkel. 
Gasten: Tonnie van der Heijden, 
 
1. Opening 
De  voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en de gasten van harte 
welkom. De agenda wordt enigszins aangepast. Eerst komt de burgemeester aan het woord. Dit naar 
aanleiding van een brief onzerzijds over het KTM gebeuren op 3 en 4 oktober. 
 
2. Burgemeester naar aanleiding van de KTM cross. 
Op 3 en 4 oktober heeft de KTM cross plaatsgevonden en met name bij de communicatie en het 
uitzetten van de route is eigenlijk alles fout gegaan. De burgemeester biedt haar excuses daarvoor 
aan. Zij legt uit zoals op 1 juli tijdens het overleg met B&W is gebeurd dat men middels het 
organiseren van een cross het (wild)crossen zo wil organiseren dat het hanteerbaar is. Als het goed 
georganiseerd wordt kan men sturen en er ook op aandringen dat  wildcrossen niet kan. 
De cross was georganiseerd door de gemeente Oirschot-Eersel en Veldhoven. Veldhoven had de 
leiding hierin. Men heeft onvoldoende gecommuniceerd  en gecontroleerd of alles ook gebeurde zoals 
was afgesproken. Men heeft hier zeker van geleerd. Het is de bedoeling dat er gedurende het najaar 
door heel Brabant zulke crossen georganiseerd worden. Het wildcrossen wordt daardoor zeker minder 
nodig. Vorig weekend is het in Bergeijk geweest en afgelopen weekend in Veghel. Men heeft in eerste 
aanleg de indruk dat het werkt. Dit wordt natuurlijk geëvalueerd. Het gevaar van narijden op een later 
tijdstip van de gereden route wordt voorkomen doordat de brugjes over sloten na de cross weer 
worden verwijderd en ook doordat over erven rijden na de cros natuurlijk niet meer mogelijk is. En de 
schade zal op kosten van de organisatoren worden hersteld uit de inschrijfgelden. Al met al geen 
schoonheidsprijs. De uitleg wordt aanvaard. 
Een verrassende mededeling was dat de KTM cross van 3 en 4 oktober de eerste proef was en dit 
een vervolg gaat krijgen op 12 en 13 december. Onzerzijds de mededeling dat juist in dat weekend de 
Dickensfeesten worden georganiseerd in Wintelre. Dat gaat grote problemen geven met de toegang 
tot het dorp vanuit Veldhoven, Oerle en Eindhoven, Vessem, en  Oostelbeers. De start is gepland bij 
Schippers en ook het eindpunt. Volgens ons geeft dat problemen met de toegang vanuit Veldhoven 
richting Biemeren, Wintelre. Het ongestoord bereiken van het Dickensfestijn terrein dient wel 
gewaarborgd te zijn. De burgemeester zegt toe dat hier zeker rekening mee zal worden gehouden. En 
wij dringen erop aan contact op te nemen met de organisatie van Dickens om dit ook goed af te 
stemmen. Het festijn en de bezoekers dienen geen last te hebben van de cross. Hier zal men voor 
zorgen. Organisatorisch is het volgens de burgemeester zo dat de eerste start is om 08.30 en de 
laatste om 13.30 uur. De ervaring is dat om 15.00 uur alles weer afgesloten en verdwenen is. 
De andere zaken die in de brief van 13 oktober zijn genoemd komen op een ander moment aan de 
orde. De burgemeester heeft hierna nog een commissie vergadering. 
Na het vertrek van de burgemeester is er een vreemde sfeer bij de aanwezigen van “Wat gebeurt 
hier”?. We zitten erbij en we kijken erna. Is het dan toch zoals bij de beslissing over route 1B dat 
Wintelre op de kaart is afgeplakt en er in Eersel van deze kaart nog gebruik wordt gemaakt. ??? 
3. Verslag vergadering 21 september 2015, en verslag 9 september vliegveld. 
Het verslag van de vergadering van 21 september 2015 wordt onveranderd goedgekeurd. 
Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd na te gaan wanneer we het vliegveld kunnen 
bezoeken en met hoeveel mensen. Nu zijn er 10 aangemeld. Mogelijk kunnen er ook 
belangstellenden uit het dorp mee. 
Het bezoek van de burgemeester op 24 september bij Toon van Boxem gaf aan dat Toon goed is 
meegegaan met zijn tijd. Landbouwbedrijf - Camping – Golf. Ook het bezoek aan de High Tea van 
Elsbeth en Henk maakte een goede indruk. Het enthousiasme van hen kwam goed over. Een goed 
bezoek volgens Henk Bartels en Henk van der Heijden. 
Ook het verslag van de bijeenkomst van 9 september over de informatieavond over het vliegveld 
wordt goedgekeurd. Een aantal vragen staan nog open en deze zijn ter beantwoording aan de diverse 
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inleiders toegestuurd. Men heeft beloofd deze in oktober te beantwoorden. Dit laatste is wel mede 
afhankelijk van het antwoord dat staatsecretaris Mansveld formuleert over de adviezen van de 
Alderstafel. Dat zal ook voor eind oktober komen. 
De mobile unit zou geplaatst worden bij Kerkheide 4. Ook dat zou medio oktober gebeuren, maar is 
nog niet gerealiseerd. Hierover zijn wederom vragen gesteld. 
 
4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 
- Openbare verlichting. Door firma Heijmans is een controle ronde uitgevoerd. Indien er toch nog 

straatlantaarns stuk zijn gelieve dit via de Meld- en Herstellijn te melden. Het uitschakelen en 
verwijderen van straatlantaarns i.v.m. energy bezuiniging en lichtvervuiling zal eind november 
worden geëvalueerd. Eventuele opmerkingen moeten voor die tijd binnen zijn. Daarna wordt het 
definitief. Hiervoor zal nogmaals een oproep in ’t Blaaike worden geplaatst. 

- Op vrijdag voormiddag  27 november is er een verkeersmorgen op school gepland. Dat gaat 
vooral over het vrachtverkeer en de gevaren daarvan. Het geeft ons de mogelijkheid om de  30 
km actie in beeld te brengen. 

- Over de glascontainer zijn nog steeds klachten. Wij hebben de gemeente per brief gevraagd om 
de nog openstaande mogelijkheden (Het van binnen beter isoleren van de stortkoker.)  uit te 
voeren en zo de geluidoverlast verder te beperken. De verplaatsing naar elders is dan niet nodig. 
Wij hebben geen zicht op een andere geschikte locatie. 

Wonen: 
- Morgen 21 oktober, is er een uitgebreide informatieavond over Koemeersdijk. Een goed flexibel 

plan denken wij dat voorziet in de behoefte. 
Recreatie: 
- Over de KTM cross is al gesproken. De ander zaken die in de brief genoemd zijn komen nog aan 

de orde. Opgemerkt wordt dat er binnenkort weer een festival aan zit te komen. Hoe dat zit hopen 
we op korte termijn duidelijk te hebben. 

- Met de gemeente de heer van den Berg is de situatie van het groen in de Willibrordusstraat 
bekeken en op andere plaatsen is ook gekeken. Ook is toen gemeld dat bij de Velden een nieuw 
voorstel zal komen. Dit zal waarschijnlijk in november aan de bewoners worden gepresenteerd. 
Helemaal duidelijk is het nog niet. 

- Op de borden aan de ingang van ons dorp staat niet overal dat Eersel de Wandelgemeente is. Dit 
zal door de recreatiegroep worden gemeld aan de gemeente. 

Zorg en welzijn: 
- Jan Kruit deelt mede dat samen met het GOW  een dagbesteding zal worden gestart. Drie 

dagdelen in Kempkeshof en 1 dagdeel in de Bosschuur. Dinsdagmiddag. Op 1 december wordt 
begonnen onder leiding van een professionele kracht. Er zal ook gestart worden met vragen naar 
helpende vrijwilligers. Het is een vrij laagdrempelige dagbesteding en bestemd voor alle ouderen. 
Het is een ontlasting van de mantelzorgers. 

- De VSW is in ontwikkeling en begint goede vorm te krijgen en werkt goed. De antennegroep is 
zich aan het oriënteren. Jeugdwerk en Gow geven al de nodige informatie. De groep geeft aan dat 
er ook een beroep op de groep is gedaan. 

- Berichten over de zorggroep komen elke 14 dagen in het Blaaike. 
- De Bibliotheek loopt goed. En afgelopen periode is er nog een thema-avond geweest met als 

verteller Harrie Hoppenbrouwers en een film van Mark Kapteijns. Een 40 personen waren hierbij 
aanwezig. 

- Jan Kruit zal ook toetreden tot het stichting bestuur van Leefbaar Wintelre. 
- Vliegveld is al genoemd middels het verslag van 9 september. Verder is er nog contact geweest 

met leden van de tweede kamer en zijn enkele bijeenkomsten bezocht. Diverse mailwisselingen 
zijn er verder geweest. We kijken uit naar het advies van Mansfeld. 

PR-groep: 
- De PR groep heeft graag dat vanuit de werkgroepen, indien men plaatsing in het Blaaike wil, dit 

middels een concept artikel wordt aangeleverd. Zij hebben dan minder werk. 
- De flyer om leden te werven is zo goed als klaar. 
- Men wil nog een lijstje opstellen van zaken die bereikt zijn.  
- En een lijstje van personen die eventueel benaderd kunnen worden. Een persoonlijk gesprek 

werkt meestal het best. Aan de werkgroepen is al een oproep gedaan. 
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5. Nieuwe Leden: 
- De opmerkingen van de vorige vergadering blijven van toepassing. Een herhaalde oproep om 

vanuit de werkgroepen te zorgen dat ook de stichting als zodanig kan functioneren en een goede 
afspiegeling is en blijft van ons dorp. Onder andere met de activiteiten betreffend het vliegveld is 
er de indruk dat ook mensen in de werkgroepen en de stichting willen toetreden. We wachten het 
werkelijk toetreden af.  

Actie: Allen. 
- Onze gezamenlijke jaarlijkse bijeenkomst wordt vastgesteld om die te houden op vrijdag 20 

november in het gemeenschapshuis. De werkgroepen zullen de namen doorgeven van de 
personen die hier voor in aanmerking komen.  

 
6. Wintelre waard om aan te werken:  
Iedereen wordt verzocht de notie na te zien op zaken die wijziging behoeven. 

Actie: Allen. 
7. Begroting 2016: 
De werkgroepen worden gevraagd om hun verwachte uitgaven en plannen voor 2016 in te dienen bij 
de penningmeester. Daarna kan de begroting worden opgesteld voor 2016. Vanuit de vergadering 
wordt nog opgemerkt dat bij bepaalde projecten een afzonderlijke aanvraag bij de gemeente mogelijk 
zou zijn. Door de perikelen van het vliegveld zullen de kosten in 2015 aanmerkelijk hoger zijn dan in 
andere jaren. Overigens zijn de huidige reserves nog voldoende. 
 
8. Diverse mailtjes, bijeenkomsten: 
- Over de glasvezel is eigenlijk niets te vertellen. Voor het eind van het jaar zou de kern 

aangesloten zijn. 
- De zaak Bierings/van Berkel wordt momenteel in de commissie behandeld. De omwonenden 

zullen ook namens leefbaar Wintelre inspreken. 
- 21 oktober is het jaarcongres van de vereniging van kleine kernen. 
- 22 september was er een bijeenkomst evaluatie Welzijnsprestatieplan 
- Met betrekking tot het bericht over het toekomstig accommodatiebeleid hebben wij aangegeven 

dat eerst met de diverse verenigingen gesproken moet worden. Leefbaar Wintelre wil het proces 
wel volgen maar in ieder geval willen we niet “ Het een en ander is afgestemd met de dorpsraad of 
de leefbaarheidgroep”. 

- We krijgen bericht dat er weer ratten worden gezien. Graag weer een bericht in het Blaaike om te 
vragen dit te melden. Als men daarmee problemen heeft dat eventueel bij leefbaar Wintelre 
melden. De melding gaat naar het CAD. Bij voldoende meldingen wordt van hieruit actie 
ondernomen. 

- Op 14 november wordt er in Zutphen het zogenaamde plattelandsparlement georganiseerd. 
- Op 31 oktober komt de chemokar tussen 09.00 en 10.00 bij de kerk. Komt ook in Blaaike. 
-  
9. Rondvraag. 
- Aandacht wordt nogmaals gevraagd voor de hoge snelheid die nog steeds van toepassing is in 

de Kloosterstraat. Verder wordt gevraagd of er al tellingen van de verkeersstromen zijn. Het een 
en  ander heeft de aandacht van de Verkeersgroep.  

- De vraag over de bladbak bij Koemeerskuil wordt nader bekeken.  
 
10. De volgende vergadering is op woensdag 18 november 2015. 
 
11. Sluiting 
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken bij de onderwerpen die aan de orde zijn geweest sluit 
de voorzitter de vergadering. 

 
Notulist. 


