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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 18-12-2019 
 
Aanwezig: Annie van Asten, Henk Bartels, Piet Coppelmans, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk 
van der Heijden, Jan Heuveling , Jan Luttikhold, Riny Reniers, Gerard van Ruijven, 
Bezoeker: Guido Schenning, Harrie Rademakers bv mostheuvel, Mars van der Bruggen, Jan‐ Wim 
Kerkhofs, Jan Klaasen, 3 bestuursleden van Motorvereniging Wintelre 
Afwezig met kennisgeving: Henk van Ham, Lobke Kapteijns, Jan Kruit, Wim Wilting 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 20-11-2019 wordt definitief vastgesteld. 
 Het verslag van de bijeenkomst met B&W van 4 november is nog niet ontvangen. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

-  Vacatures dorpsraad:  
 Vacature voorzitter en secretaris: Gerard van Ruijven zal de voorzittersrol op zich 

nemen, echter uitdrukkelijk alléén m.b.t. het leiden van de 
dorpsraadvergaderingen. Mars van der Bruggen zal de taak van secretaris (incl. 
notulist) opnemen, en zal samen met Jan Luttikhold de Dorpsraad postbus (o.a. 
mail) beheren. De werkgroepen gaan zelfstandiger naar buiten te treden, en 
zullen agendapunten aandragen voor de Dorpsraad vergaderingen. 
Dorpsraadleden bedanken Jan Heuveling voor zijn tomeloze inzet, en hopen zijn 
kennis en ervaring (ook zonder zijn rol als voorzitter / secretaris) nog geruime tijd 
kunnen gebruiken. 

- Informatie Dorpsraad Wintelre:  
Mail verkeer via Jan Luttikhold en Mars van der Bruggen. 
Wim ten Boske stopt als lid Dorpsraad, blijft wel actief in de werkgroep Zorg en 
Welzijn. Mars van der Bruggen wordt lid van de Dorpsraad Wintelre. 

 - Begroting DW: 
Begroting 2020 akkoord. Begrote uitgaven € 3775,-. Doordat van gemeente 
Eersel een subsidie van € 1950,- wordt verleend, dient € 1825,- uit de (beperkte) 
reserves te komen. Het is dan ook van belang om bij elke (nieuwe) activiteit op 
zoek te gaan naar subsidies / sponsering. 
Kascontrole 2019 door Kees Dankers en Henk Bartels. 

 - Ontmoetingsavond: Vooralsnog datum 24 januari 2020, plaats Nachtegaal. 
           
4 Berichten van gemeente Eersel en andere instanties:  

-  Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE): subsidieaanvragen kunnen 
t/m 31 december 2019 worden ingediend. Onduidelijk is wat er met het 
‘overgebleven’ budget wordt gedaan! 

-  Participatiebijeenkomst ‘Dorpen maken het verschil’. Totaal beschikbaar budget 
voor gehele gemeente € 150.000,-. Motorvereniging Wintelre heeft een 
subsidieaanvraag ingediend, € 2500,-. Gemeente vraagt reactie aan Dorpsraad 
Wintelre.  Korte reactie Dorpsraad zal worden: Idee is op zich prima, wel dan 
ook aandacht voor andere verenigingen, veiligheid leden/weggebruikers is een 
algemeen belang, en voortbestaan vereniging vooral eigen belang. Na uitgebreide 
toelichting door en vragen aan de 3 aanwezige leden van de MV Wintelre wordt na 
een verdere discussie binnen de DRW aan het eind van de vergadering besloten 
dit aangaande een positief advies richting de gemeente te geven. 

- Buurkracht: i.v.m. te geringe animo geen verder actie. 
- Vereniging Kleine Kernen: Voorzitter Evert van Schoonhoven wil graag eens 

aansluiten bij een van onze vergaderingen.  
-  Aanvraag drinkwatertappunten in alle dorpen in de Kempen. Financiering via de 

Rotary club voor 5 jaar onderhoud. Subsidie verzoek bij SLLE ingediend. 
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- Eersel Remembers: 27 Jan tot en 14 februari tentoonstelling in Rosdoek, en 6 
februari verhalenverteller. Ook is er een workshop in de school. 

-  
 

5 A)  Algemeen:  
 
 B) werkgroep Verkeer:     

- Buurtschouw: niet alle punten zijn afgehandeld. Op vrijdag 13-12 is er een 
overleg geweest met dhr. F. van Meurs. Er dienen nog diverse openstaande 
punten van de buurschouw (27 mei) worden uitgevoerd, met name de punten uit 
het overleg van oktober. Het blijft helaas onduidelijk wanneer de uitvoering 
hiervan zal starten 

-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Rooster in fietspad moeten ook worden aangepast. 
Voorbereiding ligt bij gemeente Eersel.  

- Kruisingen binnen bebouwde kom: geen mededelingen. 
-  Toegankelijk ommetje: (rolstoel pad) Ouw Meer: gemeente Eersel is de  

voorbereiding gestart. 
- Voetpaden: Aanleg voetpad Koemeer – Akkerweg in voorbereiding, met mogelijk 

een voetgangersoversteekplaats bij Slikdijk. Op het aangelegde ‘voetpad’ Pastoor 
van der Heijden staan ’s nachts soms vrachtauto’s geparkeerd. Advies is om dit te 
melden bij de ‘Meld en Herstellijn’. 

- Fietspaden: Fietspad Koemeer-Oirschotsedijk is in voorbereiding en wordt 
uitgevoerd als een ‘half verhard’ pad.  
Fietspad langs Landsardseweg (gemeente Eindhoven) wordt (mogelijk) medio 
2021 opgeknapt / aangepast. Blijven aandringen op spoed renovatie. Er is een 
(hoopgevende) antwoordbrief van de gemeente Eindhoven ontvangen. Ook 
hebben Kees Dankers en Mars van der Bruggen tijdens een persoonlijke 
hoorzitting bij de gemeente Eindhoven op 27 nov. aangaande een klacht over de 
festivals op het lawaaisportterrein dit punt van het fietspad ook nog eens 
genoemd. 

- Groenvoorzieningen: geen mededelingen. 
- Rijbanen: Renovatie Veneind uitgevoerd. 
- Parkeren: geen mededelingen. 
‐  Verlichting: geen mededelingen. 
- 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? 
- Snelheidsmeterspaarpot: Snelheidsmeter wordt in periode 13-01 / 3-2 geplaatst 

in de Kerkstraat. Beloning wanneer men <30km/uur rijd. Maximaal te “sparen” € 
500,-. 

 
C) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk vervolg: Planning ‘goedkeuring’ bestemmingsplan medio jan 2020. 
Uitgangspunt 40% voor sociale sector bouw huur en koop (tot 2 ton). Gemeente 
Eersel zoekt een oplossing voor stikstofcompensatie. Voor verdere toekomstige 
nieuwbouw zal dit via inbreiding moeten gaan.  
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes: Inzichtelijk maken waar de knelpunten zijn (actie Cor Tholen van 

Stichting Wandelvierdaagse).  
 Zandpadnaambordjes: Voorstel begin 2019 ingediend. Bij navraag blijkt dat het 

nog in de ‘stapel’ ligt! Behandeld ambtenaar is mevr. Lydia Mathijsen. 
Speelterreinen: Gemeente gaat bij speelterrein Koemeer geen drainage 
aanleggen, en kiest als oplossing in een periode van een jaar het terrein in kleine 
lagen te gaan ophogen. 
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Wegenlegger: In de opgestelde wegenlegger is niet opgenomen wie 
verantwoordelijk is voor onderhoud van met name de nieuwe zandpaden. Verzoek 
gemeente dat de werkgroep Recreatie van Dorpsraad Wintelre een brief opstelt en 
uitleg vraagt bij de gemeente! 
Herfstwandeling: 25 oktober 2020 de volgende herfstwandeling. 
Welkomborden Wintelre: Planning eind december opening. Alternatief is de 
opening te combineren met de ontmoetingsavond. 
Kerst in Wintelre:  kerstverlichting (kerstbollen) is prachtig. Er worden 
waarschijnlijk nog meerdere bollen gemaakt en volgend jaar geplaatst.  
Kermis: wel/geen evaluatie over de kermis in de gemeente Eersel? 
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
Mantelzorg klankbordgroep. Opzet klankbordgroep mantelzorg door gemeente.  
Statushouder Huis aan de Koemeershoeve krijgt nieuwe statushouders. 
Begeleiding via vrijwilligerspoel.  
Antennegroep: geen mededelingen 
Alcohol en drugsbeleid. In andere dorpen zijn al verschillende initiatieven 
opgestart. De ‘Moedige Moeders’ in Bergeijk: Zelfhulpgroep voor ouders van 
verslaafde jongeren. ‘Eyes wide open’ in Hoogeloon. Initiatief gericht op 
drugsvoorlichting aan jongeren en ouders vanuit een werkgroep bestaande uit 
ouders, jeugdwerker en ervaringsdeskundige. Door Vrouwenvereniging Wintelre 
wordt op 18 februari 2020 om 20.00 uur in de Rosdoek een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij de werkgroep leden uit Hoogeloon zullen praten over hun 
ervaringen. 
Het ‘uitrollen’ van het Ijslands model wordt vooralsnog niet ingevoerd. Het 
Ijslands model houdt in dat kinderen die aan buitenschoolse activiteiten deden 
veel minder aan de drugs gingen. Vooral door veel te sporten. 
Wel komt er een gemeentelijke jeugdcoach voor 14,5 uur per week. Deze 
jeugdcoach, Pim van Heesch, gaat zich inzetten voor bevordering 
maatschappelijke participatie van de jeugd. Deze inzet zal zich richten op 3 
pijlers: school – ouders – vrienden. Het Rythovius College is daarbij de 1e school, 
mogelijk dat andere scholen Kempen Campus en Pius 10 volgen. Jan Wim 
Kerkhofs zou graag bij dit onderdeel betrokken worden. 
Bibliotheek: Bibliotheek gaan over naar een uitleentijd alleen op dinsdagmiddag 
van 15.00 tot 16.00 uur. Als Kempkeshof open is, is inloop mogelijk. 
Dagactiviteiten op Kempkeshof verlopen prima. Op dinsdag ongeveer 14 
deelnemers en op donderdagmiddag 7 deelnemers. 
Vervoersdienst / Klussendienst: Valt nog onder de KBO, per 1 januari 2020, onder 
de VsW. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:  
Voor Wintelre zijn er twee mobiele kastjes ter beschikbaar gesteld. Kees Dankers 
en Harry Rademakers zullen deze beheren en uitlenen. Zie verder: 
https://snuffelfiets.nl/. Kees schrijft een stukje hierover voor in ’t Blaaike. 
Verder komt er een onderzoek naar ‘Continue registratie van subjectieve 
slaapkwaliteit’. Voor dit onderzoek heeft het SLLE een subsidie van  
€ 80960,- toegekend aan BOW in samenwerking met TU/e. Zie verder: 
http://samenopdehoogte.nl/stichting-leefbaarheid/overzicht-toegekende-
projecten. Ook gaat BOW i.s.m. GGD een onderzoek doen naar geluidoverlast in 
relatie tot geluidbeleving. Verder geeft het baanvegen bij het wegrijden vanuit de 
voertuigstalling (zuidzijde) onnodig vroeg overlast. Kees Dankers heeft een mail 
geschreven naar de vliegbasis met het verzoek om pas met vegen te beginnen 
zodra de voertuigen aan de noordzijde van de baan zijn (om vanaf daar al vegend 
in een uur tijd naar de zuidzijde te rijden) 
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Afgelopen week waren er een tiental F16’s van Volkel op vliegbasis Eindhoven 
gestationeerd. Dit heeft bij momenten helaas tot extreme lawaaioverlast geleid. 
COVM: namens gemeente Eersel contactpersonen Cees Beemer (Eersel) en Leo 
Jan Velthoven (Wintelre).   
Proefcasus EA: De Challenge Group gaat in jan 2020 weer overleggen. Leo Jan 
Veldhoven en Cees Beemer zijn hierbij betrokken. 
Burgermedegebruik aan Eindhoven Airport: vergunning is verleend. In het advies 
van de COVM, dat niet unaniem was, hebben de Kempengemeenten en 
omwonenden aangegeven niet akkoord te zijn met het feit dat geplande vluchten 
na 23.00 uur pas vanaf het winterseizoen 2020 komen te vervallen. En verder 
willen zij ook dat berekeningen worden uitgevoerd voor de (door hen gewenste) 
situatie dat  in het weekend niet voor 08.00 uur wordt gevlogen. Verder zijn zij 
het ook niet eens met het feit dat de civiele 35 KE contour 10,3 km2 is gebleven 
ondanks de begrenzing op 41.500 vliegbewegingen en het vanaf de herfst 2020 
vervallen van geplande landingen na 23 u. In weerwil van deze opmerkingen is de 
medegebruiksvergunning door de verantwoordelijke ministeries toch (ongewijzigd 
t.o.v. het concept) verleend.  
Luchtvaartnota: Het antwoord op onze zienswijze i.v.m. de milieurapportage 
luchtvaartnota verschoven naar eind 2019. De gemeente Eersel en andere 
Kempengemeenten hebben gezamenlijk een zienswijze gestuurd. Hierin is ook de 
vertrekroute 1B als aandachtspunt genoemd mede met het oog op natura 2000 
gebied bij het Ouw Meer. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: geen mededelingen.   
Van Berkel: geen voortgang. Landschappelijke inpassing ligt klaarblijkelijk nog 
steeds bij defensie ter beoordeling. Duurt allemaal erg lang. 
 

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

 
6. Diversen:  

- Er zijn ”verdachte voertuigbewegingen” (parkeren) gesignaleerd in Wintelre. 
Advies is om dit te melden bij de ‘meld en herstellijn’. Het elkaar op de hoogte 
brengen via een buurtapp werkt ook preventief. 

- Militaire oefeningen (blijkbaar luchtmacht in kader van vliegeniers-opleiding) in 
bosgebied rondom en in de Bosschuur en daar klaarblijkelijk ook overnachten. 
Strookt dit wel met de natuur-educatieve doelstelling van de Bosschuur? Heeft 
Defensie hier met de Oirschotse Heide  niet al genoeg oefenterrein ter 
beschikking?  

- Nieuwjaarsreceptie gemeente Eersel op 6 januari 2020 17.30-19.30 uur. 
           

7. Rondvraag 
- Welke mogelijkheden zijn er voor afvoeren chemisch afval? Er zijn plannen voor 

een regionaal afval depot in Bladel! Nog verder weg. 
 Inleveren batterijen e.d. kan bij COOP. 
- Rooien bomen in Korenbloemlaan en Aangelag. Hoe wordt dit gecommuniceerd? 
 Via de Hint, de website van de gemeente, overheid.nl. Als je je abonneert, krijg je 

alle informatie. 
 

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

  
9. Volgende vergadering maandag 20 januari 2020 in de Rosdoek, 20.00 uur. 
  
10 Sluiting. 
De notulist 


