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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 23-09-2019  
 
Aanwezig: Annie van Asten, Henk Bartels, Piet Coppelmans, Kees Dankers, Karin van Esch, 
Henk van Ham, Jan Heuveling , Jan Kruit, Jan Luttikhold en Gerard van Ruijven 
Bezoeker: Mars van de Bruggen en Guido Schenning 
Afwezig met kennisgeving: Henk van der Heijden, Lobke Kapteijns en Wim Wilting. 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 22-08-2019 wordt definitief vastgesteld. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

-  Vacatures dorpsraad:  
 De taken voor voorzitterschap en secretaris zijn beschikbaar. Jan Heuveling 

zal tot einde dit jaar 2019 de taken nog uitvoeren. Wie heeft interesse 
en/op kent iemand die deze taken wil uitvoeren of lid wil worden van de 
Dorpsraad? Ook komt de taak voor notulist vrij vanaf januari 2020. 
Publicatie in ’t Blaaike? 

- Informatie Dorpsraad Wintelre:  
Mail verkeer via Jan Luttikhold. 

 - Begroting DW 2019: 
Kascontrole 2019 door Kees Dankers en Henk Bartels  

  
4 Berichten van gemeente Eersel en andere instanties: 

-  Overleg met het college 2019: 4 november, gespreksonderwerpen per 
werkgroep aandragen. 

-  Onderzoek asbest inzameling zoals gemeente Bergeijk is bij gemeente 
Eersel in onderzoek.  

- Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven (SLE): 
Rapport HAS studenten zou 20 juni gereed zijn, echter tot op heden niets 
ontvangen. Ook de door SLE toegezegde aangepaste procedure subsidies 
tot op heden geen reactie. Ideeën gewoon indienen. Aanvraag subsidie 
kerstverlichting is wel goedgekeurd, subsidiebedrag € 5000,-.  

- Vitale leefomgeving. Voorstel sporttoestel op het Dorpsplein. Overleg 5 
november. Subsidie aanvragen bij SLE? 

- Participatiebijeenkomst ‘Dorpen maken het verschil’ 
 Vervolg bijeenkomst 6 november. Welke ideeën hebben we? Welke 

personen zijn vorige keer uitgenodigd? Deelname lijst opvragen bij Arian 
Wouters (actie Jan H). 

- Brabant Remembers: Expo in gemeenschapshuis de Rosdoek. 
- Buurkracht: Info zie www.buurkracht.nl Contactpersoon Theo van Hoek. 
- Vereniging Kleine Kernen: Voorzitter Evert van Schoonhoven wil graag 

eens aansluiten bij een van onze vergaderingen.  
-  Kern met Pit: Inschrijven tot 31 oktober. Heb je een idee voor je buurt? 

Tijd voor actie! 
 

 
5 A)  Algemeen:  

Voor overleg met College van Burgemeester en Wethouders, per 
werkgroep gespreksonderwerpen aandragen bij Jan Heuveling. Welke 
punten staan nog open van 2018? 

 B) werkgroep Verkeer:  
- Buurtschouw: Uitgevoerd 27 mei. Diverse actiepunten zijn inmiddels 

uitgevoerd. 
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-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Aanpassingen in de rijbaan zijn gereed. 
Rooster in Fietspad moeten ook worden aangepast. Wanneer en hoe is niet 
bekend bij de Dorpsraad.  

- Kruisingen binnen bebouwde kom: Planning aanpassingen niet bekend. 
-  Toegankelijk ommetje: 

(rolstoel pad) Ouw meer: Overleg met gemeente wordt gepland. Aanleg 
half verhard voetpad is toegestaan in het Natura 2000 gebied Kempenland 
West. 

- Voetpaden: Aanleg voetpad Koemeer – Akkerweg in voorbereiding.  
Onduidelijke communicatie aanleg voetpad bij ’t Drieske. Het pad zelf is 
goed ontvangen. 

-  Fietspad Koemeer-Oirschotsedijk is in voorbereiding. Ook wordt gekeken 
naar mogelijkheden op de Oirschotsedijk voor aanbrengen van bv 
fietsstroken. 
Fietspad langs Landsardseweg (gemeente Eindhoven) wordt medio 2021 
mogelijk opgeknapt / aangepast. Hier toch aandacht voor gevraagd om dit 
zeker eerder te doen. 
Verder aandacht voor wortelopdruk bij diverse fietspaden o.a. Bijsterveld 
en Merenweg. 

- Groenvoorzieningen: geen mededelingen. 
‐  Verlichting: aanpassing verlichting Slikdijk, Kekkeneind is gedeeltelijk 

aangepast. 
- Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport (EA):  
 Op agenda houden opknappen fietspad en busvervoer richting Veldhoven 

en EA. 
- Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen? 
- Parkeren: geen mededelingen 
 
 
C) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk fase 3: Presentatie Kempische woonvisie op 4 juli geweest.  
Woonvisie. Opdracht voor noodzakelijk onderzoeken uitbreiding gegeven. 
Agrarische bestemming nabij uitbreiding Koemeer 3e fase nog aanwezig! 
Ook kan de PAS (Programma Aanpak Stikstof) stagnatie opleveren. 
Inbreidingen: erg lastig i.v.m. particuliere eigendom. 
 
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes: Met Waterschap De Dommel (17 september) de afsluiting met 

(verzinkte) slagbomen van de Ommetjes besproken.  Inzichtelijk brengen 
waar de knelpunten zijn (actie Cor Tholen van Stichting 
Wandelvierdaagse). Landschappelijk inpassing is gewenst. Verven door 
vrijwilligers. 
Zandpadnaambordjes: Voorstel wordt behandeld door mevr. Lydia 
Mathijsen. Ligt nog op de ‘stapel’. 
Speelterreinen: Wateroverlast problemen speelterrein Koemeer. Inmiddels 
3 jaar discussie, bewoners verenigen zich en willen een gesprek met de 
gemeente. Speelterrein Margrietlaan is discussie over onderhoud ook weer 
aanwezig. Het gevoel van vertrouwen gemeente is weg. 
Wegenlegger: Reactie op ingediende zienswijze geven meer vragen dan 
antwoorden. Onderhoudsregime is niet benoemd.  
Herfstwandeling: 27 oktober 2019. 
Welkomstborden Wintelre: subsidie verzoek aan de gemeente ad 4100,00 
is toegewezen. Stichting Dorpsfeesten, KOK publicatieborden en De Wit 
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van Loon gaan dit verder oppakken en uitvoeren. Hiervoor is de 7000 euro 
van de dienstenveiling in 2018 beschikbaar.  
Kerst in Wintelre:  De mandenvlechters en met name Harrie van den Broek  
is druk doende, elektra e.d. verzorgt Arie Franken. De vendeliersgroep van 
het Gilde met hulp van de verreiker van Adrie van Mol zal de bollen in de 
boom hangen. Subsidie van SLE € 5000,-. Voorwaarde is financiële 
verantwoording / overzicht uiterlijk 31 december gereed / ingediend. Karin 
zal hiervoor zorgen. 
Kermis: Kermis 2019 is prima verlopen. Evaluatie volgt binnenkort! 
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre (VSW): geen mededelingen 
Taalcursus voor statushouders; contactpersoon Carla Kruit.  
Antennegroep: bijscholing voor antennegroep, subsidie toegekend door 
gemeente Eersel € 300,-. 
Bibliotheek: geen mededelingen. 
Dagbesteding: verloopt prima. 
Vervoersdienst: geen mededelingen. 
Kempkeshof:  25 jarig bestaan Kempkeshof. Grote opkomst en excuses 
van gemeente (college)  i.v.m. afwezigheid. Het voltallig college wil graag 
alsnog op bezoek komen.  
WEL!: Overleg met Arno Heesters geweest. Pittig, wel prima verhelderd 
gesprek. Er is een info map met onderwerpen die WEL! Onderneemt en ook 
bruikbaar zijn voor Wintelre. Activiteiten van WEL! Worden gesubsidieerd 
door gemeente Eersel. 
Klussendienst: geen mededelingen. 
AED: Vervanging op kosten van gemeente 
RepairCafé: geen mededelingen 
Lezing: maandag 21 oktober lezing van Heemkundekring in samenwerking 
met Jack Wilting. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: Onze schriftelijke vragen met betrekking tot de 
onvolledige evaluatie route 1b blijven vanuit de ministeries onbeantwoord 
/onduidelijk. Op dit moment geen verder actie, en wachten op volgende 
uitbreidingfase van Eindhoven Airport c.q. op de nieuwe luchtvaartnota en 
het daarop volgende luchthavenbesluit.  
We moeten ondertussen op alle mogelijke manieren wel duidelijk blijven 
maken, en ook aan de gemeente opdragen dit in hun besprekingen mee te 
nemen, dat Wintelre een bijzondere plaats inneemt met betrekking tot de 
overlast ten gevolge van het vliegveld. 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:  
Meetpalen geplaatst in de Pullen bij Jan Lemmens en in Everstraatje bij 
Ineke Neggers. Meetresultaten worden vergelijken met de theoretische 
berekeningen. Mobiele AiREAS meetkastjes nog niet gekregen. 
COVM: namens gemeente Eersel contactpersonen Cees Beemer (Eersel) en 
Leo Jan Velthoven (Wintelre).  Cees Beemer heeft in de laatst COVM 
vergadering de procedure m.b.t. het melden overlast aangekaart. Met de 
meldingen wordt helaas nog steeds niets concreets gedaan. Overlast blijft 
bestaan (en neemt tot op heden nog steeds toe). 
Proefcasus Eindhoven Airport: overleg in de toekomst zal transparanter 
worden. 
Luchtvaartnota: Het antwoord op onze zienswijze i.v.m. de 
milieurapportage luchtvaartnota verschoven naar eind 2019. Er kan een 
zienswijze ingediend worden voor de luchtruimherziening eerste stap 
reikwijdte en detailniveau tot en met 7 oktober.  
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12 oktober is er een bijeenkomst gepland van Landelijk Burgerberaad 
Luchtvaart in Utrecht.   
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: geen mededelingen.   
Van Berkel: Voorgesteld beplantingsplan van Berkel ligt ter goedkeuring bij 
Defensie. Nog steeds geen duidelijkheid. Gemeente heeft toegezegd een 
overleg met Van Berkel te plannen. 
 

G) werkgroep PR:  
Tekst voor publicaties toesturen naar Lobke, Francien en Piet. 
Publicatie vacatures Dorpsraad: voorzitter / secretaris/ notulist / leden.  

 
6. Diversen:  

- Onderhoud bloembakken Rosdoek wordt niet door gemeente Eersel 
uitgevoerd. Wordt nu “vrijwillig’ gedaan door toevallige geïnteresseerden. 
Proberen dit toch door de gemeente te laten doen.  

- Kennismaking burgemeester: datum nog niet bekend. Programma nog uit 
te werken, samen met openen welkomborden en presenteren film Bruisend 
Wintelre. Actiecomité Piet Coppelmans, Kees Dankers, Jan Heuveling en 
Mars van de Bruggen. Datum is inmiddels bekend en wel 14 november. 

- Vrijwilligersmarkt 31 oktober, publicatie via de Hint. 
-  Mars van de Bruggen zal de vlag van Wintelre bij de Rosdoek gaan 

repareren.  
-  Verbroedering eetfestijn. Wellicht is dit te organiseren met medewerking 

van Stichting Dorpsfeesten. Op initiatief Mars van de Bruggen. 
- Wellicht gekoppeld aan het 2e lustrum van de nieuwe Rosdoek: 1 juli 2020. 
 
           

7. Rondvraag 
- Provincie Noord Brabant ‘gaat voor 0 verkeersdoden’. Dit wil men bereiken 

d.m.v. het belonen voor degenen die zich aan de snelheid houden. Zie 
verder www.nulverkeersdodenbrabant.nl Intussen heeft de gemeente hier 
budget voor beschikbaar gesteld en zijn we aangemeld voor het plaatsen 
van de snelheidsmeterspaarpot. 

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

  
9. Volgende vergadering dinsdag 22 oktober 2019 in de Rosdoek, 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 
 
  
  
  


