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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 17-06-2019  
 
Aanwezig: Anny van Asten, Kees Dankers, Karin van Esch, Jan Heuveling, Henk Bartels. 
Henk van Ham, Jan Kruit, Gerard van Ruiven en Wim Wilting. 
Bezoeker: Jill Kwinten, Guido Schenning. 
Afwezig met kennisgeving: Piet Coppelmans, Henk van der Heijden, Jan Luttikhold, 
Leo Jan Velthoven. 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 17-04-2019 wordt definitief vastgesteld. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

- Jaarvergadering 2018 maandag 20 mei. Ondanks de presentatie over het 
Ouw meer en Handhaving was de opkomst ‘mager’. Volgend jaar actuele 
zaken presenteren. 

- Vacatures dorpsraad:  
 De bijeenkomsten met de buurtverenigingen waren goed, helaas heeft het 

geen kandidaten opgeleverd. 
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Mail verkeer via Jan Luttikhold, verder niet te melden. 
 - Begroting DW 2019: 

Kascontrole 2018 goedgekeurd door Jan Luttikhold en Kees Dankers. 
Kascontrole 2019 door Kees Dankers en Henk Bartels 
Verder graag bij het indienen van eenmalige subsidies aan de gemeente dit 
vóóraf te bespreken met de gemeente.  

 - Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven (SLE): 
Na overleg met HAS studenten is duidelijk geworden dat de gestelde 
voorwaarden voor subsidies zo star zijn dat geen van de voorgestelde 
ideeën in aanmerking komen. 20 juni rapport van de HAS studenten.   

- Participatiebijeenkomst ‘Dorpen maken het verschil’: 
 Opkomst 15-20 personen. Onduidelijk was wat de bedoeling was, er geen 

concrete plannen zijn gemaakt, en maximaal budget 150.000,00 
beschikbaar voor het gehele project. Mogelijke plannen kunnen zijn 
meefinancieren: welkom borden, kerstverlichting, vergroening dorpsplein 
en/of plaatsen extra zitelementen en multicultureel evenement. 

- Weekbladen: Ligt nu ook bij COOP. 
  

4 Berichten van gemeente Eersel: 
- Convenant gemeente Eersel: Wordt (hopelijk) nog uitgewerkt.  
- Overleg met het college 2019: 4 november. 
-  Onderzoek asbest inzameling zoals gemeente Bergeijk is bij gemeente 

Eersel in onderzoek. Nog geen reactie terug. 
- Brabant Remembers: oorlogsverhalen in verband met 75 jaar bevrijding. 

Kees Dankers en Guido Schenning hebben een verhaal. 
 
5 A)  Algemeen:  
   - 
 B) werkgroep Verkeer:  

- Buurtschouw: Van de buurtschouw maandag 27 mei is een verslag 
opgesteld. Diverse actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd. 

-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Nieuw plan! Roosters zijn inmiddels met 
betonblokken vastgezet. Onduidelijk hoe nu verder. 

- Kruisingen binnen bebouwde kom: Planning is niet bekend. 
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- Wijk Koemeersdijk: Uitgevoerd. Opmerkingen over de hoogte van de 
aangelegde drempels! Bij 30 km/h geen probleem. 

- Toegankelijk ommetje: 
(rolstoel pad) Ouw meer:  Hoe en wanneer uit te voeren? 
Overige ommetjes zijn met een slagboom afgesloten door het Waterschap. 
Redenen zijn onduidelijk. Karin neemt contact op met Cas van Vroenhoven 
(gemeente Eersel). 

- Voetpaden: Uitgevoerd VOP (Voetgangersoversteekplaats) bij COOP. Is een 
VOP ook mogelijk bij Koemeer / Akkerweg? 

- Fietspaden: aanleg fietspad Koemeer – De Hut in 2019. Ook 
fietspadsuggestiestrook op Oirschotsedijk en tevens snelheidsbeperking, 
nog te bespreken met Jan Smulders (gemeente Eersel). 

- Groenvoorzieningen: Plantvak nabij Willibrordusstraat 49 nog (steeds) niet 
goed. Verder aandacht voor woekerplant duizendknoop Biemeren. 

‐  Verlichting: Fietspad Kekkeneind is extra verlicht.  
- Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: Is er overleg 

geweest tussen gemeente Eindhoven en Eersel over de staat van dit, 
overigens onverlicht, fietspad?  

- Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen? 
- Parkeren: Bij hotel 46 parkeren kost € 8,- / dag. Tot op heden nog geen 

parkeeroverlast voorzijde kerk. Mocht dit ontstaan dan in gesprek met 
gemeente en/of Hotel 46.  

 
C) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk fase 2: Afgerond 
Koemeersdijk fase 3: Opdracht voor noodzakelijk onderzoeken gegeven. 
Resultaten na bouwvakantie. 
Woonvisie: presentatie Kempische woonvisie donderdag 4 juli. 
Inbreidingen: erg lastig i.v.m. particuliere eigendom. 
. 
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes: Folders zijn gedrukt, online nog aan te passen. Afname folders 

bij Hoeve Nachtegaal groot, en heeft € 100,- bijgedragen. 
Zandpadnaambordjes: Voorstel is ingediend bij de gemeente t.a.v. mevr. 
Lydia Mathijsen. Reactie na bouwvakantie. 
Speelterreinen: Wateroverlast problemen bij groot speelterrein 
Koemeersdijk blijven aanwezig. Speelterrein Drieske overlast door 
hangjongeren. Speelterrein Korenbloemlaan en Margrietlaan wordt 
onderhoud uitgevoerd. 
Wegenlegger: Actualisatie van de wegenlegger is bezig, concept wordt 
z.s.m. ter inzage gelegd.  
Herfstwandeling: 27 oktober 2019. 
Welkomst borden Wintelre: Tekening is klaar. Geen omgevingsvergunning 
nodig (renovatie). Het project wordt verder uitgevoerd met Stichting 
Dorpsfeesten, KOK en De Wit Van Loon. 
Kerst in Wintelre:  Arie Franken en mandenvlechtclub bedenken iets. Tijdig 
subsidie vragen bij de gemeente.  
Kermis: Er komt (binnenkort) een evaluatie over de kermis in de gemeente 
Eersel. Indeling voor 2019 is mondeling akkoord, opstelling zoals 2017.  
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre (VSW): 
Inmiddels heeft de werkgroep € 600,- subsidie ontvangen van gemeente 
Eersel voor diverse activiteiten, bibliotheek, antennegroep, 
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vrijwilligerspool, taalcoaches enz. Jan Kruit zorgt dat alle kosten inzichtelijk 
worden gemaakt. 
Taalcursus: contactpersoon Carla Kruit.  
Antennegroep: geen meldingen 
Bibliotheek: thema avond 6 mei 19.30 uur Kempkeshof. 
Dagbesteding: verloopt prima. 
Vervoersdienst: geen mededelingen 
Kempkeshof: 24 uur zorg is t.g.v. medewerking zorgaanbieders niet 
(meer) mogelijk 
WEL!: nieuw overleg met Wel! 15 juli met voorzitter Arno Heesters. 
Klussendienst: Het RepairCafe ook in 2019 ‘in bedrijf’ en heeft subsidie 
ontvangen voor totaal € 600,-! voor aanschaf materialen. Per bijeenkomst 
ongeveer 8/10 reparaties. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: Reactie op onze brief ontvangen, geen verdere actie 
vanuit Ministerie, alleen verwijzing naar advies van Van Geel en geen 
antwoord op cumulatie geluidsoverlast.  Vraag is of we opnieuw een brief 
te schrijven voor nadere uitleg onvolledige evaluatie route 1b. 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:  
Locaties bepalen voor plaatsen meetpalen i.s.m. gemeente, bv Pullen en 
Everstraatje. Wat doet de gemeente met de gemeten gegevens. Meetpalen 
maximaal 2 jaar op locatie en 25 AiREAS voor gehele gemeente. 
COVM: Cees Beemer (Eersel) en Leo Jan Velthoven (Wintelre) zijn lid van 
het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu). COVM heeft op 4 juli 
een masterclass geluid georganiseerd. 
Proefcasus EA: Eindadvies van dhr. Van Geel 25 april is positief ontvangen. 
Echter voor Wintelre weinig effect. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: geen mededelingen.   
Van Berkel: Voorgesteld beplantingsplan van Berkel ligt ter goedkeuring bij 
Defensie. Nog geen duidelijkheid. 
 
 

G) werkgroep PR:  
Tekst voor publicaties toesturen naar Lobke, Francien en Piet. 

 
6. Diversen:  

- Nu Hotel 46 is geopend wordt het buitenterras met het mooie weer 
veelvuldig (tot laat in de avond) gebruikt. Het zou goed zijn als Hotel 46  
geluidsoverlast voor omwonenden serieus neemt.  

           
7. Rondvraag 

- De aangelegde verharde strook in de Pastoor v/d Heijdenstraat zou een 
voetpad worden. Het is nu een ‘parkeerstrook’. Is dit een actie voor de 
buurtschouw? 

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

volgende vergadering. 
  
9. Volgende vergadering donderdag 22 augustus 2019 in de Rosdoek 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 


