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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 23-04-2018  
 
Aanwezig: Anny van Asten, Piet Coppelmans, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van 
der Heijden, Jan Heuveling, Jan Kruit, Jan Luttikhold, Wim Wilting, Henk Bartels,  
Bezoeker – Toon van der Heijden  
Afwezig met kennisgeving: Henk van Ham 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 22-03-2018 wordt definitief vastgesteld. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

- Vacatures dorpsraad:  
Een dorpsraad kan een belangrijke (ondersteunende) taak hebben voor 
een college van B&W / gemeenteraad. Het is dan ook van belang dat de 
inwoners op de hoogte zijn van onze activiteiten, en dat een dorpsraad 
weet wat er bij de inwoners ‘leeft’. Door actief de buurten op te zoeken en 
met hun in gesprek gaan kunnen we elkaars belangen behartigen. De door 
Piet gemaakte (mooie) presentatie kan als leidraad worden gebruikt. 
Inmiddels zijn er met diverse buurten gesprekken geweest, en deze zijn 
redelijk tot goed verlopen. Anny coördineert de overleggen.  
Met deze ‘promotie toer’ proberen we inwoners te informeren en 
enthousiasmeren om deel te nemen aan een werkgroep en/of dorpsraad. 
Momenteel zijn er enkele geïnteresseerde kandidaten. 

  Actie Anny 
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Jan Luttikhold is ‘beheerder en verspreider’ van de inkomende en 
uitgaande mail van “Dorpsraad Wintelre’. Doordat niet alle mailadressen 
bekend zijn is soms verspreiden wat lastig. Afgesproken wordt om 
inkomende mail door te sturen naar de direct betrokkenen en anders naar 
alle dorpsraadleden. 

 
4 Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden 
 Het door Jeroen Weekers opgestelde verslag n.a.v. het gesprek met het college 

(15-03-2018) is summier! Jan H. heeft een aangepaste versie opgesteld en 
‘rondgestuurd’ t.b.v. aanvulling / correctie. Na akkoord zal dit naar Jeroen worden 
toegestuurd.  

 
5 A) werkgroep Verkeer:  

- Buurtschouw: momenteel ‘standstill’ i.v.m. demissionair college. Hierdoor 
kunnen diverse gemaakte afspraken (nog) niet worden uitgevoerd. 

-  Slikdijk: werkzaamheden zijn afgerond. Helaas is er voor gemotoriseerd 
verkeer nu geen snelheid remmende maatregel en is het voor de fietsers 
die de rijbaan moeten opgaan gevaarlijk geworden. Gerard Kosten (gem. 
Eersel) zal de omwonenden informeren over de definitieve situatie. 

- Pastoor Van der Heijdenstraat: Het aangelegde ‘voetpad’ wordt helaas ook 
gebruikt als parkeerplaats. Er worden momenteel boetes uitgedeeld. Het is 
onduidelijk wat de status is van deze verharding ‘voetpad / parkeerstrook’, 
dit ook doordat er een boom in dit gedeelte staat en mensen met een 
rolstoel alsnog de weg op moeten. Henk v.d. Heyden zal dit met gemeente 
Eersel bespreken. 

- Den Draai: werkzaamheden zijn afgerond. 
- Wildrooster Oostelbeersedijk: Volgens het ‘laatste’ plan komen er extra 

drempels en wegversmallingen. In het overleg met de buurt zal dit worden 
besproken. Overigens staat het wildrooster bovenaan de actielijst van 
gemeente Eersel! 
Actie gemeente Eersel 
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- Evertstraatje: de wegmarkering wordt aangepast. 
- Kruisingen Kreiël: kruisingen Oostelbeersedijk-Kreiël zijn aangepast 

(voorrangskruisingen). Bij beide kruisingen heeft de Oostelbeersedijk nu 
voorrang. 

- Fietspaden Ouw meer: stand van zaken in verband met demissionair 
college onduidelijk 

- Bankje Ouw meer: is verplaatst aan voorzijde van het paddenscherm. 
 

B) werkgroep Wonen: 
In de regionale bijeenkomst is verteld dat het aantal benodigde woningen 
(veel)  minder is dan de omliggende gemeenten. Dit op basis van de door 
de provincie opgestelde kengetallen. 
Voor Koemeer 2e fase komen er nu 3 extra woningen. Wat betreft 
Koemeer 3e fase is er vooralsnog geen duidelijkheid, terwijl er voldoende 
belangstelling is. Als dit kan doorgaan, dan bouwen voor alle doelgroepen. 
 

C) werkgroep Recreatie 
Toegankelijk Ommetje (rolstoelpad): stand van zaken in verband met 
demissionair college onduidelijk. Het blijft een raadsel wat de exacte 
redenen zijn dat gem. Eersel niet wil meewerken aan dit plan.  
Actie gemeente Eersel 
Presentatie Ouw Meer 
Nog geen duidelijkheid over een presentatie Ouw Meer en mogelijk een 
rondwandeling voor geïnteresseerden. Piet/ Jan H nemen contact op met 
Willem Aarts. 
Actie Piet/ Jan H 

  Zandpadnaambordjes:  
Het voorstel is akkoord en met Heemkundekrijg contact opnemen hoe nu 
verder. Ook het onderhoud bespreken. 
Actie Karin van Esch. 
Speelterreinen:  
Het probleem van wateroverlast blijft aanwezig. Er is nog niet gespit (tot 
2,5 m!). Voorgesteld wordt om met de gebiedsopzichter een schouw uit te 
voeren, en afspraken te maken wie wat doet. Mogelijk dat buurtbewoners 
van een speelterrein ook zelf wat kunnen uitvoeren aan onderhoud.  
Actie Wim Wilting 
Wegenlegger:  
Wegenlegger ligt ter inzage! Zijn alle afspraken inzake onderhoud aan de 
zandpalen vastgesteld. Overigens staat het wildrooster bovenaan de 
actielijst van gemeente Eersel! 
Actie gemeente Eersel 
Kerst in Wintelre: 
Tijdens  de Mert van Wintelre, 6 mei, kan er worden gestemd op een 
drietal ideeën, zoals o.a. kerstverlichting.  
Wandelwebsite Eersel: Is in 2014 opgezet en momenteel is deze offline, en 
is de domeinnaam te koop! Ommetjes van Wintelre plaatsen op de website 
van Wintelre.info. 
Actie Piet Coppelmans 
 

D) werkgroep Zorg en Welzijn:  
Vrijwilligerssteunpunt:  
Er zijn geen ‘meldingen’ van de Antennegroep.  
Dagbesteding:  
Mien Spanjers stopt ermee (Mien bedankt), en zodoende vraagt Sjan van 
der Heijden ondersteuning voor donderdagmiddag. Dit kan als 1e via ’t 
Blaaike en daarna via De Hint. 
Bibliotheek:  
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De natuurfilm van 16 april is goed bezocht, ongeveer 35 bezoekers. 
Kempkeshof: 
Sociale kaart Wintelre: 
Piet C / Ineke / Jan K maken gezamenlijk een tekst om duidelijk en 
definitief te omschrijven hoe /door wie de sociale kaart wordt bijgehouden. 
Actie Piet / Ineke / Jan K 
Overig: 
Ronde tafel gesprekken ten aanzien van zorg in de toekomst zijn 23 mei 
(15.30-18.30 uur) 
 

E) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld 
Evaluatie route 1b:  
Er is tot heden geen overleg geweest met de voorzitter van de 
Uitvoeringstafel (dhr. Van Geel). De door de uitvoeringstafel gevraagde 
enquête wordt door ons niet uitgevoerd. Dit is immers geen onderdeel van 
de Evaluatie route 1B  en leid alleen af van de daadwerkelijke opdracht: 
Zou route 1B mogelijk zijn geweest als ALLE overlast gevende zaken van 
het vliegveld meegerekend waren geweest? Er zal een brief worden 
opgesteld t.a.v. de staatsecretaris, waarin we zullen schrijven dat de 
Evaluatie route 1B niet volgens de opdracht wordt uitgevoerd. Leo Jan 
Velthoven stelt een conceptbrief op. 
Actie Leo Jan Velthoven / Kees / Henk 
Masterclass Vliegveld 
De 1e twee bijeenkomsten waren weinig vernieuwend en bieden helaas 
weinig optimisme voor verbetering / vermindering (geluid)overlast. 
Woensdag 25 april de laatste ‘sessie” waarin de mogelijke oplossingen 
worden gepresenteerd.  
Leefbaarheidsfonds:  
De Buslijn Wintelre-Eindhoven Airport is aangevraagd, nog geen reactie. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: 
Op het ingediende bezwaar van de Dorpsraad t.a.v. de helikoptervluchten 
van lente 2017 is tot op heden niet gereageerd. Er is een in gebrekestelling 
gestuurd naar Defensie in verband met ons bezwaar tegen deze 
Helikoptervluchten. Desalniettemin nog steeds geen reactie. 
Gebied coördinator gemeente Eindhoven: 
Dhr. Arno van den Broek is gebied coördinator inzake Eindhoven Airport en 
omgeving.  

 Restaureren Kruisbeeld aan de Scherpenering: 
Is gestart. Restauratie en onderhoud ligt bij Defensie. 

  Van Berkel: 
Nog geen bericht van de gemeente Eersel over vervolg landschappelijke 
inpassing.   
Scherpenering 27 Daas aardappelloods 
Geen mededelingen 
 

F) werkgroep PR:  
 Geen mededingen. 

Er worden nog ideeën gezocht voor het maken van een film in het kader 
van 50 jaar wandelvierdaagse. Mogelijkheden zijn: 
- Bijeenkomst presentatie uitleg renovatie Ouw meer 
- Inspraak bij gemeenteraadsvergadering inzake Van Berkel 
-  Film 50e  wandelvierdaagse waarvoor alle verenigingen zijn 

uitgenodigd. 
Bericht in ’t Blaaike voor ondersteuning dagbesteding donderdagmiddag. 
Overige berichten van de werkgroepen voor ‘t Blaaike naar de werkgroep  

PR toesturen 
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6. Diversen: 
-  Bij Koemeer is een diepe sloot gegraven, deze is gevaarlijk. 
- Dodenherdenking 4 mei om 18.45 uur in kerk st. Jan Geboorte in Duizel 
 

7. Rondvraag 
- ‘Leeft’ de 100 jarige boom nog? 
-  Hoe kunnen we de vragen / acties van gemeente Eersel actueel houden? 
 

8. Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn 
laat ons dat weten en stel uw vragen en geef uw opmerkingen even door. 
Zoals steeds blijft het de bedoeling om de vergadering om 22.00 uur te 
beëindigen. Eventueel openstaande punten gaan naar de volgende vergadering. 
 

9. Volgende vergadering dinsdag 22 mei 2018 in de Rosdoek 20.00 uur. 
 
10 Sluiting. 
 

De notulist 


