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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 21 september 2015 
 
Aanwezig: Karin van Esch, Anny van Asten, Ineke Neggers, Jan Luttikhold, Jan Heuveling,  
                   Piet Coppelmans Wim Wilting, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Henk Bartels. 
                   Guido Schennning 
Afgemeld: Lobke Kapteijns,                        
Gasten: Tonnie van der Heijden, Piet van der Velden, Jan-Wim Kerkhofs, Eric Beex, Renske Kwinten, 
               Hariette van Summeren van COVM  
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 Renske Kwinten aan het woord voor de 
presentatie van de woon enquête. En daarna is het woord aan Hariette van Summeren om iets te 
vertellen over het COVM. 
2.  Woon enquête  (Zie bijlage) 
 Renske Kwinten presenteert een enquête onder jongeren om de woonbehoefte te peilen. Duidelijk is 
dat er behoefte is aan woningen voor jongeren en daarbij vooral ook voor eenpersoons woningen. 
Ook ouderen hebben in die zin geantwoord. Het voorlopige verslag van de enquête zal aan het 
verslag worden toegevoegd. Deze enquête is ook al gebruikt  bij de besprekingen met de gemeente 
over Koemeersdijk. Vanuit de woonwerkgroep kan worden meegedeeld dat er op woensdag 21 
oktober om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in de Rosdoek is over de plannen van Koemeersdijk. 
Dit zijn flexibele plannen dus inspraak is uitdrukkelijk nog mogelijk. En de uitvoering kan afgestemd 
worden op de gebleken behoefte. Het is openbaar en iedereen is welkom. 
3. Vliegveld en COVM 
Mevrouw van Summeren uit Knegsel vertelt over haar rol in het COVM. Zij trekt daar op als 
vertegenwoordigster van de omgeving. Het COVM heeft een adviserende rol. De geluidshinder is 
daarbij een belangrijk punt. Ook bij deze bijeenkomsten zijn er de belangen tegenstellingen zoals die 
er bij de Alderstafel zijn. De laatste tijd komt er wel meer openheid en de omwonenden werken mee 
samen.  Er is hierbij een goed contact met wethouder Sjouw. Voorheen was er ook iemand uit 
Wintelre vertegenwoordigd of dat wederom kan of zinvol is is onduidelijk. De bijeenkomsten en de 
reacties uit Wintelre van het laatste jaar voelen duidelijk als ondersteuning van het werk dat in het 
COVM gebeurd. Zij blijft dan ook graag op de hoogte van onze werkzaamheden. Momenteel dient er 
toch aandacht te blijven voor de openingstijden van het vliegveld. Door de nadruk op route 1 B lijkt dit 
uit het oog te verdwijnen. In Oostelbeers komt momenteel ook reactie op deze route los. 
Vanuit de werkgroep Zorg onderdeel Vliegveld kan worden meegedeeld dat het verslag van de 
bijeenkomst van 9 september nagenoeg klaar is. Ook is een vragenlijst opgesteld naar aanleiding van 
de schriftelijke vragen die op 9 september zijn blijven liggen en de toezeggingen van de inleiders van 
zaken waar men op terug zou komen. Men verwacht daar drie of vier weken tijd voor nodig te hebben 
om deze te beantwoorden. Het verslag wordt zo snel mogelijk rondgestuurd als het definitief klaar is. 
Verder is afgesproken dat de mobiele meetpaal geplaatst zal worden bij de Kerkheide 4 in Wintelre. 
Dat gaat begin oktober worden. 
Op 23 september is er een rondetafelgesprek in de tweede kamer. Als toehoorder zullen Henk, Kees 
en Eric daar naar toegaan.  
En zoals steeds wordt vervolgd, en blijven melden. www.samenopdehoogte.nl 

  
4. Verslag vergadering 23 juli  2015. 

- Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd. Dit met dank aan Renske die dit heeft opgesteld. 
- Actielijst overleg College 1 juli 2015. 
- Communicatie blijft als aandachtspunt nog steeds noodzakelijk. 
- wens fietspaden. De plannen zijn klaar en worden naar de betreffende afdeling gestuurd. 
- buslijn. Verzoek is ingediend maar inmiddels afgewezen door de provincie. 
- buurtpreventie middels het Blaaike zal de PR groep naar belangstelling in het dorp informeren. 

Nadien bezien hoe we met dit onderwerp verder gaan. 
- Tweede fase Dop de uiteenlopende onderwerpen blijven de aandacht houden. Nu dus de 

herstrating van de kerkstraat, Willibrordusstraat en Groenstraat. Vanuit de vergadering wordt 
nu aangegeven dat men sterk de indruk heeft dat de straten weer opgelapt worden en niet 
echt hersteld. Het probleem blijft zich dan herhalen. We zullen daar komende dagen nog 
richting gemeente op reageren. De communicatie blijft ook hier een punt. We worden nog laat 
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geïnformeerd. Hier is duidelijk rekening te houden met het verschijnen van het Blaaike om de 
twee weken. 

- De digitale communicatie van vergunningen en dergelijke vraagt nog om een oplossing. 
- Kempkeshof en de dagopvang hierover krijgen we vanuit de zorggroep bericht dat men 1 

november als alles lukt gaat starten met een middag in de week. 3 keer in Kempkeshof en 1 
keer in de Bosschuur. De gemeente moet overigens nog goedkeuring geven. Hopelijk gebeurt 
dit nu snel. Er is ook contact gelegd met de particuliere initiatiefnemers ”Koemeer” aan de 
Oirschotsedijk. 

- Vooruitlopend op de toekomstige reconstructie van de Willibrordusstraat zal onzerzijds 
bekeken worden waar wat groen kan worden aangebracht. 

- Glasvezel, hierover is eigenlijk nog niets te vertellen. Blijft onduidelijk voor buitengebied. 
- Eindhoven airport heeft de aandacht en blijft deze houden 
- afsluiting Oirschotsedijk. Overleg met de gemeente Eindhoven blijft gewenst. Dit geldt 

overigens ook voor andere zaken. Nu speelt ook het Herrieterrein dat ook meer en meer 
gebruikt gaat worden als festivalterrein. Door het gebrek aan parkeerplaatsen wordt onder 
ander de Landsardseweg afgesloten. De hulpdiensten en bezoekers van  het 
Catharineziekenhuis komen hierdoor in de problemen. 

- Met betrekking tot de uitbreiding van Bierings is inmiddels overleg geweest tussen gemeente, 
bedrijf en omwonenden. Omwonenden blijven tegen verdere ontwikkeling van dit bedrijf op 
deze plaats. In november komt dit in de raadscommissie en ter besluit in de gemeenteraad. 

- Wildcrossen. De indruk is dat bij aanwonenden geen instemming te verwachten is van 
initiatieven om dit vanuit de gemeente te organiseren. Zoals gesteld volgt een 
vergunningprocedure. 

- Het rattenoverlast probleem is goed aangepakt. Momenteel worden er wel ratten gevangen 
maar het hoogte punt lijkt voorbij. We blijven wel alert. 

Hiermee is ook dit punt behandeld. Een aantal punten zullen de komende tijd op de agenda 
terugkomen. 

 
5.Onderwerpen uit de Werkgroepen. 
- Werkgroep Verkeer: - Straatverlichting: Zoals de schakeling nu is zal het naar alle waarschijnlijkheid 
blijven. In oktober- november wordt het definitief mits er geen opmerkingen komen die aanpassing 
noodzakelijk maken.  Pas na dat overleg zullen ook de niet meer te gebruiken palen worden 
verwijderd.  Momenteel blijkt dat er diverse lampen stuk zijn. Dit moet men blijven melden. Binnen 
twee weken is dit normaal opgelost. De PR groep kan dit weer eens melden in het Blaaike. 
Gevraagd wordt of er al verkeerstellingen bekend zijn. Momenteel nog niet. In het overleg is hier wel 
naar gevraagd en men zou dat zodra die beschikbaar zijn verstrekken. De snelheid blijft een punt van 
aandacht. Het inrichten van 30 en 60 km zones is ingang gezet. 
- Indien er problemen zijn met verlichting, wegen/straten, riolering in het dorp gelieve dit te melden via   
 de “Meld- en herstellijn” Tel: 0497-531300 of via de website van de gemeente Eersel.  
Werkgroep Wonen 
-  Zie punt 2 van de agenda. Informatieavond 21 oktober 20.00 uur in de Rosdoek. 
Werkgroep Recreatie en Speelterreinen: 

- Het VVV agentschap voor Wintelre is nu bij de nachtegaal.  
- Er komt een nieuwe wandelroute langs Bruggerijt. Is hier plaats voor een picknick set?  

Bij de Hut komen schijnbaar ook een drietal routes.  
Wandelroutes blijven de aandacht houden en vragen van de werkgroep. 

- Project het speelbos bij Koemeer loopt. 
- De monumentale bomen hebben de aandacht. Er is wat verwarring over de lijst. Men is 

hierover met de gemeente in gesprek dus dat wordt wel opgelost. 
- Aan de naambordjes wordt gewerkt. Het eerste resultaat wordt tijdens deze vergadering  

goedgekeurd. 
- 25 oktober wordt er een herfstwandeling georganiseerd samen met de wandelvierdaagse, de 

kleppers en de KBO. In kader van 10000 stappen plan 
- De renovatie van de Velden is in afwachting van actie. 
- Nummer handhavingsteam buitengebied 0900-9965432. Blijft nodig om dit te vermelden. Er 

wordt veel vernield. 
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Werkgroep Zorg en Welzijn: 

- als voorzitter van deze werkgroep zal Jan kruit voortaan optreden. Wim ten Boske moet het 
wat rustiger aandoen. De dagopvang is al eerder vermeld. 

Onderdeel Vliegveld: 
- Zie hiervoor punt 3 van het verslag. 

PR-groep: 
- 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. 

- -de werkgroepen wordt ook gevraagd berichten aan te leveren als men iets geplaatst wil 
hebben. 

 
6. 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.  

Actie: Allen 
Jan Huijbers heeft zich afgemeld als lid van onze stichting. Door zijn aanhoudende studie in het 
buitenland kan hij niet de nodige aandacht aan Wintelre besteden. Jan bedankt voor de inzet op de 
momenten dat het wel kon. 

 
7. Diverse mailtjes over allerlei bijeenkomsten en zaken: 

- de folder Kern met Pit wordt uitgereikt. 
- de krant over de dorpenderby is digitaal verstrekt. 
- 21 oktober is het jubileumcongres van de vereniging Kleine Kernen. Men kan zich hiervoor 

aanmelden. In Hilvarenbeek van 15.15 uur tot 20.00 uur. Om 20.00 uur hebben wij op deze 
dag de informatieavond over de woningbouw Koemeersdijk. 

- 9 oktober bijeenkomst ondernemers over de Participatiewet georganiseerd door PMD. 
- 24 september burgemeester op bezoek in Wintelre. Men kan zich hiervoor aanmelden. Bericht 

is rondgestuurd. 
- -22 september beeldvormende bijeenkomst gemeentehuis Welzijnskader 2016-2019. 

 
8. Rondvraag. 

- de opmerking wordt gemaakt dat het geluid van de internetverbinding bij de 
raadvergaderingen slecht is. Dit zal onder de aandacht worden gebracht van de gemeente. 

- de bijeenkomst in Knegsel over de woningbouw  heeft aanknopingspunten opgeleverd voor 
onze bijeenkomst op 21 oktober. Aangegeven wordt dat er wat concretere punten genoemd 
moeten worden. Mensen willen weten wanneer kunnen we aan de slag. Wat gaat het kosten. 
Hoe komen we aan geld. 

- Door defensie wordt gevraagd wie belangstelling heeft om de vliegbasis te bezoeken en wat 
men dan wil zien en welke onderwerpen men wil bespreken. En wanneer men in de 
gelegenheid is om de basis te bezoeken. Dit stond wel in de aankondiging van de vergadering 
maar is feitelijk niet besproken. Wel graag bericht terug hierover.? 

      
9. De volgende vergadering is op dinsdag 20 oktober 2015. 
Deze vergadering wordt dus op 21 oktober gevolgd door de informatieavond. 

 
10.Sluiting 
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken bij de  onderwerpen die aan de orde zijn geweest 
sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Notulist.
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BIJLAGE WOON-ENQUETE  



Resultaten enquête Wonen in Wintelre      08-09-2015 

 

 

Samenvatting respondenten 

- 29 personen 

- Gemiddelde leeftijd is 28 jaar; 

82% heeft een leeftijd tussen 19 en 28 jaar 

18% is over het algemeen ouder dan 50 jaar 

- 90% is woonachtig in Wintelre, andere respondenten komen uit Casteren, Terheijden en Eindhoven 
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