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Notulen Vergadering 23-07-2015      Leefbaar Wintelre 
 
Datum: 23-07-2015 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: De Rosdoek, Wintelre 
Volgende vergadering: 21-09-2015 
 
Aanwezige leden: 
Jan Heuveling (Voorzitter) 
Wim ten Boske 
Jan Luttikhold 
Karin van Esch 
Henk Bartels 
Henk van Ham 
Anny van Asten 
 
Toehoorders: 
Leo-Jan Velthoven 
Lindy Louwers 
Renske Kwinten (Notuliste) 
 
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Piet Coppelmans en Henk van der Heijden. 
 
1. Opening 

Een welkom aan allen die ondanks het begin van de vakantie toch aanwezig zijn. 
 
2. Verslagen: 
Het verslag van de vergadering van 17 juni 2015 wordt onveranderd vastgesteld. 
 
Actielijst bijeenkomst met B&W  van 1 juli zal in september nader besproken worden. Genoemd 
worden nu: 

- Buurtpreventie 
- Recreatie 
- Wild crossen 

 
Composteringsbedrijf 
- De inloopmiddag liep goed. 
- Actiegroep heeft mensen van de politiek gesproken. Er komt een afspraak met de heer 

Kieboom van de Gemeente begin september. 
- Het is tot dusver onduidelijk hoeveel geluid de shredder maakt. 
- Hoe zit het met de geluidswal richting Wintelre? 
- Waterbassin en vogeloverlast vliegverkeer 
- Wordt de agrarische grond industriële grond? Economische haalbaarheid. 
- Politiek misschien in dubio: Vliegtuiglawaai versus de overlast van het compostteringsbedrijf. 
- CDA en D66 belangrijke partijen voor omwonenden in deze discussie.  
- Op 08-09-2015 komt het plan weer in de commissieraad. 

 
Rattenoverlast 
- Het probleem is kleiner dan vorig jaar, maar het moet gemeld blijven worden. 
- Tot nu toe nog geen acties op meldingen. 
- De gemeente stuurt een brief met daarin hoe de ratten aan te pakken (op eigen kosten). 

 
3. Agendapunten vanuit de werkgroepen 
 

a) Verkeer. 
Straatverlichting wordt in november definitief, de aanvraag buslijn is door de provincie jammer 
genoeg niet meegenomen, in de laatste verkeersbespreking zijn diverse punten meegenomen 
o.a. Kerkstraat, Willibrordusstraat, fietspad Kekkeneind , aandacht voor trottoirs en 30 km 
zone. 
 



Leefbaar Wintelre 

2 
 

 
 

b) Wonen: Nieuw plan Koemeer 
o In plaats van o.a. het seniorenhofje komen er circa 35 andere woningen, zoals 

starterswoningen, gezinswoningen en mogelijk huurwoningen. 
o Bericht in het Blaaike plaatsen over de belangstelling voor starters- en huurwoningen 

(tegenwoordig 36 aanmeldingen voor HAT woningen). 
o Slimmer wonen; koopgarant  Mogelijkheid voor appartementen met koopgarant? 
o De jeugd moet zelf een groep mensen bij elkaar zoeken die belangstelling hebben voor 

goedkope starters- en huurwoningen. 
 Inventarisatie maken over wat je wilt, wat je ervoor wilt betalen, wie het zou willen. 
 Gebruik social media; groot bereik onder jongeren. 

o Informatieavond in september. 
o Verschillende woningstichtingen en particulieren zijn geïnteresseerd. 
o De woningstichting lijkt risicomijdend gedrag te vertonen als het aankomt op kleinere, 

goedkopere woningen  Het verloop is te snel, risicovol. 
o Na dit plan komen er geen grote bouwplannen meer in Wintelre.  
o De gemeente zou mee kunnen helpen door de grondprijs omlaag te doen (is al 

gedeeltelijk gebeurd).  
o Vergadering werkgroep wonen eind augustus? 

 
c) Recreatie 

o Naambordjes worden waarschijnlijk in het najaar geplaatst. 
o Renovatie De Velden nog overleg tussen gemeente en nutsbedrijven, Over de 

monumentale bomenlijst nog geen bericht. Wim ten Boske wil nog enkele bomen melden.  
o Ruilverkaveling; 

 Meneer De Walle  Aanleg wandelroute over de ‘Bruggenrijt’. 
 Er wordt geen grond meer onteigend.  
 Zorgen over de huidige aanplant, want er worden stukken aanplant gerooid. Hier 

wordt wel melding van gemaakt, maar niemand weet wie het heeft gedaan. Het is 
ook nodig om onregelmatigheden bij de gemeente te melden. 

o Speelbos achter bij de Koemeer is voor kinderen van alle leeftijden en het hele dorp. 
o Op donderdagmiddag 24-09-2015 vindt er een Doe Dag plaats in de Bosschuur over de 

ruilverkaveling. Op deze middag kunnen bestuurders en ambtenaren zien wat er zoal 
gebeurd is. Aanmelden leefbaarheidsgroep leden voor 01-08-2015. Anny van Asten en 
Jan Heuveling zullen zich in ieder geval namens LW melden. 

 
d) Zorg en Welzijn 

o Veel doorlopende zaken, zoals onder andere Antennegroep, Vrijwilligers Steunpunt 
Wintelre 

o Belangrijk: Kempkeshof bezig met Toekomstbestendige dagbesteding voor niet 
geïndiceerde personen  Langzame vooruitgang; er wordt geen geld voor vrij gemaakt. 

o Particulier initiatief probeert een dagbesteding te creëren. 
o Directie van GOW is gemaand om snel door te gaan zou 1 september rond moeten zijn.. 
o Financiën  Erg afhankelijk van wel of niet geïndiceerd. 
o Particulier initiatief of niet, het is al heel erg fijn dat er iets komt. 

 
e) Vliegveld 

o Aanvullende afspraken wat betreft het Alders advies; inclusief draagvlak van alle 
belanghebbenden. 

o Route optimalisatie met name boven Wintelre  Het heeft de aandacht, wie meldt die telt. 
De politiek is erg gevoelig voor rapporten, aantallen et cetera. Het is dus beter als 500 
personen ieder 1 keer melden in plaats van 1 persoon 500 keer. Echter, het lijkt erop dat 
de inwoners ‘melding moe’ zijn. 

o Er kan ook melding gemaakt worden van de defensie vliegtuigen en helikopters; mogelijk 
weten de inwoners van Wintelre dit niet. Extra aandacht hiervoor in Blaaike en Facebook. 

o 12 omliggende gemeenten hebben een motie ingediend. 
o Petitie van de Wintelrenaren over Route 1B? 
o Op 09-09-2015 is er een overleg met defensie in de Rosdoek  Bericht in het Blaaike 

plaatsen over dit overleg; komt allen langs. 
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o Het vliegveld blijft hoe dan ook groeien, het gaat alleen om hoe hard deze groei 
plaatsvindt. 

o Idee om verschillende vliegroutes te gebruiken, om zo de overlast voor bepaalde 
gebieden te verspreiden en te beperken, bijvoorbeeld Route 1A, 1B, 1C, 1D. Op dit 
moment zijn er veel rare vliegroutes (veel bochten). 

o Op 23-09-2015 vindt er van 10.30 tot 15.00 uur een openbaar rondetafelgesprek plaats in 
de tweede kamer in Den Haag over de luchtvaartnota. 

o Weinig respons vanuit de inwoners/buurschappen. 
o Er is niet enkel overlast van geluid, maar ook van fijnstof. 
o De mate van overlast hangt erg samen met de plaats waar je woont in het dorp. 
o Enkele omliggende dorpen, zoals Eersel, Veldhoven en Valkenswaard, melden veel 

vaker, maar daar vliegen de vliegtuigen vele malen hoger. 
o Aandacht is gevestigd, maar blijf melden, zodat we niet vergeten worden. 
o Manier van melden is moeilijk gemaakt  Idee om social media, zoals Facebook te 

gebruiken. Bijvoorbeeld een foto plaatsen met daarop een tekst, bijvoorbeeld ‘Like als je 
liever niet continu overspoeld wordt met geluid van laag overvliegende helikopters en 
vliegtuigen’. Mensen liken zo’n plaatje mogelijk eerder dan compleet een 
meldingsformulier invullen. Aandachtspunt voor de PR groep. 

o Misschien een nieuwe manier van melden? 
o Idee om een decibelmeter in de tuin te zetten; Kreiel? Betreft de mobiele meet unit. 

 
4. Nieuwe leden 

Het is wenselijk om per buurt 2 leden in Leefbaar Wintelre te hebben. 
 
5. Overige zaken 

Het herrieterrein bij de Landsardseweg wordt mogelijk uitgebreid; festivalterrein. Nadere 
informatie opvragen. 
De glasvezel blijft met name voor groep 3 een ondoorzichtige zaak. 

 
6. Rondvraag 
 

 Wandelgemeente 2014 
Tijdens de toeristendagen in Eersel, de wandelroutes promoten. Deze toeristendagen vinden 
3 donderdagen op rij plaats tijdens de zomerperiode. Wie wil dit (mee) doen? 

 Starterswoningen Distelveld 
Koopgarant; winst/verlies wordt verdeeld bij verkoop; gebeurd op basis van inschrijving; loting. 

 Parkeren bij het Centrum 
Wat mag wel en niet? Er mag schijnbaar maximaal 1 container staan, maar laatst stonden er 
7 containers met kippenmest op het terrein van het oude Centrum. Dat is overigens vrijwel 
steeds het geval. De  afdeling handhaving van de gemeente is geïnformeerd.  
 

7. Sluiting en Volgende vergadering. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Ook de inbreng van de toehoorders is zeer 
gewaardeerd. Ook alvast dank aan Renske die spontaan op zich genomen heeft de notulen van 
deze vergadering te verzorgen. 
De volgende vergadering is op maandag 21 september. 
Allen een goede vakantie. 
 


