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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre  (Dorpsraad Wintelre) 
donderdag 30 april.  
Virtuele deelnemers: Gerard van Ruiven, Karin van Esch, Jan Wim Kerkhofs, Jan 
Luttikhold., Jan Klaasen., Jan Kruit., Jan Heuveling., Piet Coppelmans, Kees 
Dankers, Anny van Asten, Henk van der Heijden, Wim Wilting en Mars Verbruggen 
Ook Arian Wouters was deelnemer en Guido Schenning was toehoorder. 
 

1. Verslag vergadering 18 maart 2020. Deze vergadering heeft niet daadwerkelijk 
plaatsgevonden i.v.m. corona, daarom is de zeer uitgebreide agenda als zijnde 
“notulen” aangenomen. 

2. Ingekomen post  
- Dorpsschouw. In 2019 is het “gehele” grondgebied van onze gemeente 

geschouwd. In overleg met het college is er voorgesteld om 1x per 2 jaar een 
schouw per kern te organiseren om zo de werkdruk enigszins te spreiden. In 2020 
zal in Wintelre de volgende schouw plaatsvinden. Planning van de mogelijke data 
komt er wanneer er meer duidelijkheid is omtrent de tijdsduur van de 
coronamaatregelen. 

- VVKK Noord-Brabant. ALV verplaatst naar dinsdag 6 oktober in de MFA De 
Molenwiek (Schoolstraat 5 te Molenschot). De ontvangst is vanaf 19.00 uur en de 
vergadering start om 19.30 uur.  

- Kermis dorpskernen. Vanaf 2020 heeft exploitant Jacob Regter het alleenrecht 
gekregen van gemeente Eersel. Wij vinden het belangrijk dat ook de kleine 
dorpskermissen betaalbaar blijven en bestaansrecht houden. Op 11 juni is er 
overleg met betrokkenen uit betreffende dorpen. Dirk Jacobs van de organisatie 
Vessemse kermis is de initiator van de bijeenkomst en Jan Wim Kerkhofs is 
aanwezig (als vertegenwoordiger DRW).  Het is nog maar de vraag of de kermis 
dit jaar doorgaat in Wintelre. Ook de gemeente heeft hierin nog een bepalende 
stem i.v.m. corona. Arian Wouters weet te melden dat de kermissen in Bergeijk 
(waarvan de laatste in september) alle vijf niet doorgaan. Zodra zij meer weet 
hierover, laat ze het weten. Het heeft geen zin om nu al van alles te gaan 
organiseren. 

- Inventarisatie initiatieven coronahulp op www.eerselvoorelkaar.nl/coronahulp. 
Mariëlle Voermans Coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel. Jan Kruit heeft 
hierop gereageerd en doorgegeven wat er nog wel en wat er niet meer doorgaat. 

- Onze lokale krant “De Hint” is op zoek naar meer input. Hebben jullie nieuws 
vanuit ons dorp of wil je een bepaald onderwerp meer exposure geven dan mag je 
het naar redactie@gielen.nl sturen, bij voorkeur met een foto erbij. Je mag het 
eventueel ook naar Monique Arts Manager Toeristisch Informatiepunt Eersel 
sturen, dan maakt zij er een persbericht van. Als Dorpsraad gaan we hier niet zo 
veel mee doen. 

- Er is een brief aan het College van B&W van Eindhoven gestuurd met een 
gefundeerde oproep om niet terug te schalen naar het oorspronkelijke niveau van 
vliegbewegingen van Eindhoven Airport van voor de coronacrisis door Willem van 
den Brink Commissie Eindhoven Airport, Bewonersplatform Woensel Noord. Willen 
wij als dorpsraad ook zo een soort signaal afgeven? Kees gaat erover nadenken. 

- Door externe sponsoring kan het Blaaike voorlopig uit blijven komen. 
- Scriptieonderzoek dorpskernen Noord-Brabant. Het onderzoek betreft het in kaart 

brengen van de (democratische) relatie tussen dorpskernen en het 
gemeentebestuur met de focus op de vorming van weerstand op gemeentelijke 
plannen onder dorpsbewoners. Tim van der Linden Wie vult enquête in? Karin wil 
/ zal deze enquête invullen. (Noot van Karin: de enquête was gesloten en zij heeft 
‘m dus niet in kunnen vullen.) 
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- Mail van Arian Wouters ”kennis delen, kennis opdoen” van 23 febr. Wij hebben 
haar medegedeeld dat wij erg geïnteresseerd zijn en dat het ons heel nuttig lijkt. 
Een en ander kan waarschijnlijk pas na corona gaan plaatsvinden. 
 

3. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

Zorg en welzijn:  
- Deze werkgroep ligt zo goed als plat door corona. Er is onderling wel wat virtueel 

contact en ook hebben enkele mensen uiteraard nog wel contact met hun “cases”. 
Publicatie in Blaaike over opening corona-meldpunt. 

- Stand van zaken binnen het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre:  de bijeenkomsten 
gaan zo goed als niet door. Enkele lopende zaken gaan veel telefonisch, 
klussendienst gaat door als de anderhalve meter afstand gehandhaafd kan 
worden. 
Antennegroep , Dagactiviteiten Kempkeshof, Vrijwilligerspool, Klussendienst, 
Repair Café, Vervoersdienst liggen vrijwel stil. 
Maaltijdenbezorging loopt wel door, de Bibliotheek is dicht, maar er wordt 
overlegd om er toch een oplossing te vinden, misschien bezorgdienst, Stichting 
Duofiets wil per 1 juni in het klein opstarten, korte ritten met plastic scherm 
tussen de twee fietsers. 
 
Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
-        Gebiedsvisie buitengebied, afspraak maken voor toelichting door 
verantwoordelijk ambtenaar (Anouk Meulenbroeks). Kees gaat haar benaderen, 
om samen met Karin en evt. Jan Kl. met haar (on-line) te gaan overleggen. Dit 
gaat misschien ook over gebied van de Hut.  
-        Voorgenomen aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) 
door gem. Eersel als pilot-gebied voor grootschalig zonnepark. Is vernomen via de 
pers. Komt mogelijk in juni ter behandeling in de gemeenteraad. De omgeving is 
niet geïnformeerd over de plannen en dat wordt als vreemd ervaren gezien de 
impact op het gebied. Er wordt geopperd om zowel bij inwoners uit Wintelre als de 
landeigenaren te informeren hoe ze tegenover een grootschalig zonnepark in hun 
omgeving staan.  
-        Handhaving bestemmingsplanvoorschriften Bosschuur We hebben melding 
terug gehad van Arian Wouters, maar heeft bij VTH klaarblijkelijk nog geen 
prioriteit. Arian gaat verder uitzoeken wie eigenlijk de toestemming geeft voor het 
(mede)gebruik door Defensie (gemeente, stichtingsbestuur, ……?) 
-        Goederenopslag Schippers aan Scherpenering (last onder dwangsom, mail 
onzerzijds 02-03-2020 aan VTH met verzoek status-update) Er is een mail 
gestuurd naar Maurice Franken van VTH de Kempen, die heeft nog niet 
gereageerd. Kees  Dankers stuurt een herinneringsmail met CC aan Arian Wouters 
-        Status beplanting/landschappelijke inpassing composteringsbedrijf Van 
Berkel  Nog even overleg of er vanuit Dorpsraad Wintelre nog een nadere reactie 
uitgaat in vervolg op het overleg met gemeente en Van Berkel (Kees, Karin en Jan 
H.). 

  
Vliegveld-gerelateerd:    
-        De aanvraag aanplantplan Dorpsraad bij SLLE (Stichting Leefbaarheid 
Luchthaven Eindhoven) is tijdig ingestuurd en we hebben bericht van ontvangst. 
We wachten op uitsluitsel. 
-        Verkennende aanvraag Kees Dankers (in 2e instantie namens omwonenden) 
bij SLLE voor maatregelen bewakingshondenkennel en aanplant op perceel in de 
buurt van de hondenkennel. Voor dat laatste zal Rijksvastgoedbedrijf contact 
opnemen met  Pierre Cluitmans (toezegging van Maj Stout, voorlichting vliegbasis 
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Eindhoven). De daarbij ook door Kees Dankers voorgestelde aanplantaanvraag 
zou, vlgs. Pierre Cluitmans weinig kans hebben (zou voor te weinig mensen 
positieve impact hebben?). 
-        Herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. Er zijn twee 
bijeenkomsten geweest. Nieuwe bijeenkomst, waarvoor ook DRW is uitgenodigd, 
is uitgesteld vanwege corona. 
-        Nieuwe vrijwilligers gezocht voor meetkastjes luchtkwaliteit. Er komt stukje 
in het Blaaike. Anny van Asten meldt zich bij deze ook aan 
-        Status adviesrapport nieuwe, permanente overlegstructuur luchthaven 
Eindhoven. Er komt een aangepast adviesrapport van de kwartiermakers. Kees zal 
reageren via Cees Beemer en LeoJan Velthoven.  
-        Status (uitstel) ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 door minister van 
Infrastructuur en Waterstaat en daarmee ook de Nota van Antwoord Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. milieueffectrapport, met daarin de reactie op 
onze zienswijze. Hier hebben we nog steeds niets op gehoord. Begin mei wordt 
iets verwacht aangaande de Luchtmacht Nota. 
Verkeer:  

- Het Fietspad Koemeersdijk-Oirschotsedijk is klaar. 
- Wildroosters fietspad Oostelbeersedijk. Die zijn zo gebleven, voorzien van 

randje om geen lekke fietsbanden te rijden. Maar er is nog steeds een onveilige 
situatie, omdat rolstoelgebruikers en andere moeilijk ter been personen, niet 
over de wildroosters kunnen en dan over de weg moeten gaan, hetgeen 
uiteraard niet veilig is en niet de bedoeling kan zijn. 

- Voetpad Akkerweg. 
- Onderhoud zebrapad bij COOP en strepen bij Babbel. Bij de COOP is het 

zebrapad nu in het hard gelegd. Wat betreft de belijning in de 
Willibrordusstraat, specifiek bij het Everstraatje (Babbel). Dit zal worden 
meegenomen tijdens het opnieuw belijnen in de gehele gemeente. 

- Reactie Dorpsraad Wintelre op het concept van de Verkeersvisie 2030 van de 
gemeente Eersel.    (zie bijlage) Onze aandachtspunten liggen vooral bij 
plannen voor) de fietspaden langs de Landsardseweg en de fietsmogelijkheden 
in het dorp zelf. Met name ten behoeve van de schoolgaande jeugd. Fietspad 
naar Veldhoven toe is wat dat betreft belangrijk en ook het fietspad langs Ouw 
Meer (naar Vessem), in het bijzonder de verlichting daar. 
Voor wat betreft het Openbaar Vervoer: voor het traject tussen Eersel en 
Eindhoven vv is in de Verkeersvisie aandacht. Er is een HUB (overstap 
knooppunt), in Eersel om naar Eindhoven te komen. Goed bedacht voor de rest 
van de gemeente Eersel, maar da’s niet handig/praktisch voor de mensen 
in(uit) Wintelre (en Vessem) natuurlijk. (Die gaan niet via Eersel naar 
Eindhoven). Ook is er geen/ weinig aandacht voor verbinding met Hoogeloon, 
Vessem en Wintelre rechtstreeks naar Eindhoven,  

Reactie gemeente Eersel en gemeente Eindhoven op Fietspad Slikdijk, Bijsterveld en 
Landsardseweg. Fietspad Bijsterveld 
Jullie verzoeken om markering van zowel de as- als de kantlijnen. Eerder gaven we aan 
dat wij van mening zijn dat, door de breedte van het pad, kantbelijning hier niet nodig is. 
Hierop hebben jullie gereageerd deze mening niet te delen en hierbij ook een mail 
gezonden met het standpunt van de provincie hierin. Deze standpunten heb ik bij onze 
verkeerskundige neergelegd. Hoewel we nog steeds van mening zijn dat een pad van 
deze breedte geen kantbelijning behoeft, zal langs dit fietspad, als proef èn alleen in de 
bochten, toch kantbelijning toegepast worden. 
Ook wordt aangegeven dat er ooit verzocht is om verlichting van dit fietspad. Er staat 
niet dat wij die toegezegd hebben, maar jullie concluderen dat de verlichting er (nog) 
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niet is. Van mijn collega krijg ik door dat er inderdaad sporadisch gevraagd wordt om 
verlichting langs fietspaden buiten de bebouwde kom. Voor het Bijsterveld is dit 
afgelopen najaar/winter nog gedaan door een aanwonende. Echter omdat het Bijsterveld 
buiten de bebouwde kom ligt, worden deze verzoeken afgewezen op basis van het beleid 
voor de Openbare Verlichting; fietspaden buiten de bebouwde kom worden niet verlicht, 
tenzij het hier verkeersonveilig is. Het fietspad langs de Bijsterveld is naar zijn weten 
recht genoeg om niet verkeersonveilig te zijn. Een enkele donkere plek  maakt het 
immers nog niet verkeersonveilig. 
Fietspad Landsardsweg 
Er wordt verzocht om bij het college van de gemeente Eindhoven erop aan te dringen om 
geld voor het fietspad van de Landsardseweg op te nemen omdat het definitief 
onderhoudsprogramma 2021 medio dit jaar zal worden vastgesteld. Dit is, zoals jullie 
aangeven, al eerder gedaan. Gerard Korsten heeft hierover contact gehad en ons 
standpunt is helder bij de gemeente Eindhoven. Het heeft derhalve geen zin om dit 
nogmaals te doen.| 
Met groeten, 

Wonen:  
- Stand van zaken bestemmingsplan Koemeersdijk. Dit loopt nog, aanvraag is weg, 

geen bevestiging binnen. Probleem is de stikstof, maar dat zou niet hoeven te zijn 
omdat er nu niet gevlogen wordt, dit geeft ruimte in stikstof-depot. 

- Bijeenkomst werkgroep 2 juni. Door corona kan er geen Dorpsbijeenkomst 
gehouden worden om informatie aan de rest van Wintelre te kunnen geven, dat is 
jammer. 

 
Recreatie en speelterreinen:  

- Er is wéér een bordje van de wandelpaal bij de kapel verdwenen, nu het 
bordje van de witte wandelroute. Peer Lunenburg kan wel nieuwe maken, 
hiervoor zal (tijdelijk) een ander bordje van de paal worden afgehaald, als 
voorbeeld. 

- Er is een nieuwe ruiterroute in Wintelre, met paaltjes. Deze loopt rondom 
Ouw Meer en Hemelrijksestraat. Dit initiatief is klaarblijkelijk de (of een) 
Kempenroute, maar verder is er niet veel van bekend. 

- Mail naar de gemeente voor herplanting bomen (landschapsherinrichting) 
en vraag tot meer handhaving. Vorig jaar was er geen geld. Nu herinnering 
gestuurd. Handhaving is moeilijk, de vraag is steeds of het vernieling door 
vandalisme is of door “ploegende boeren”. Jan Klaasen geeft aan dat er 
ook een aantal andere zaken kunnen spelen, onder andere: Er is veel 
aanplant door de droogte niet aangegroeid (ook de herplanting niet), er 
zijn ‘kampenstructuren’ in overleg met de gemeente en onder voorwaarden 
verplaatst,  er is door gebrek aan onderhoud veel ‘wildgroei’ in de greppels 
welke vaak door de aangelanden verwijderd wordt. Daarnaast is het 
inrichtingsplan (hoe het hele gebied is ingericht met extra natuurlijk 
elementen) vastgesteld voordat de daadwerkelijke verkaveling van de 
percelen heeft plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleidt dat niet alle 
grondeigenaren op een logische manier bij hun percelen kunnen komen 
waardoor op sommige plekken ‘doorgangen’ door de kampenstructuren 
gemaakt zijn om percelen praktisch toegankelijk te maken.  

- Toegankelijk ommetje in natuurgebied met uitzichtpunt. Afgelopen 23 
maart zou er een oriënterende rondwandeling zijn, maar die is niet 
doorgegaan i.v.m. Corona. Ook de afspraak met Jan Smulders en Koen 
Jellema en Arian is uitgesteld. 
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Witte en blauwe palen van de wandelroutes zijn (bijna) op. Blijven we die 
vervangen?  Ze worden soms omgereden, soms zijn ze weggerot. Verven 
doen we zelf, materiaal is destijds door de gemeente geleverd.  
Karin zal informeren naar hout bij de gemeente. We willen graag hout van 
betere kwaliteit. Bijvoorbeeld het hout wat nu voor de nieuwe ruiterpaden 
is gebruikt. Karin gaat een aanvraag doen via “Dorpen maken het verschil” 
voor de aanschaf van nieuwe palen. 
 

 
Pr: Verzoek aan werkgroepen om berichten voor het Blaaike toe te sturen.   
 
4. Diversen:  
- Luchtzuiverende planten. Nieuwe aanvraag is ingediend bij SSLE. We wachten 

rustig af wat de uitslag is. Jan Wim  wil toevoegen:  Vogelwerkgroep de Kempen 
heeft op het toekomstige bestemmingsplan aan de Koemeersdijk een graanakker 
ingezaaid (1.2 hectare) welke dient als wintervoedselvoorraad voor de vogels. 
Deze graanakker bestaat naast graan ook uit bladrammenas en een strook 
akkerbloemen. Het is voorlopig een eenjarig initiatief. Verder heeft de 
vogelwerkgroep verspreid over diverse gemeentes allerlei kleine stukjes grond in 
beheer die ze voor bovenbeschreven doeleind kunnen bewerken.  

- Inrichten van landbouwgronden langs sloten / afwatering, 5 meter aan 
weerszijden van de sloot bloemen ed. zaaien.  
Jan Klaasen vult aan dat er teelt- en bemestingsvrije zones zijn die vastgesteld 
zijn door de EU. Deze liggen in de omgeving met name langs bv de Run en de 
Dommel. Dergelijke zones zijn er niet in Wintelre. Daarnaast zijn er regels 
omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen langs watervoerende sloten 
waardoor bij een aantal teelten stroken langs watervoerende sloten niet beteeld 
worden. Hier liggen kansen voor bijvoorbeeld bloem- en kruidenrijke akkerranden. 
Sommige grondeigenaren staan daarvoor open, maar er zijn wel consequenties, 
zoals: het kost opbrengst (als ze vrijwillig breder gemaakt worden), het kost geld 
(zaad is relatief duur).   
Een en ander moet in goed overleg gebeuren, anders loopt het spaak en verdwijnt 
de motivatie. Biodiversiteit is een veelbesproken thema de laatste tijd. Jan-Wim 
gaat bekijken welke instanties en individuen er benaderd kunnen worden om de 
biodiversiteit in groter perspectief aan te pakken.  

- Besproeien van eikenbomen met aaltjes. Deze moeten in het donker aangebracht 
worden. Doordeweeks heeft het te hard gewaaid, dus moest het vrijdags avonds 
laat en zelfs op zondagochtend vroeg gebeuren. 

- Jaarlijks overleg DRW met het college. Onze top-3 van voorkeursdata : maandag 
2 november, maandag 9 november, donderdag 19 november 

5. Rondvraag 
Er is een brief gestuurd door en namens inwoners van de Kerkheide naar COVM 
(vliegveld) met de klacht dat er veel gepraat wordt, maar niets gedaan. (Geld 
gaat op aan overlegstructuren en dergelijke, maar voor de directbetrokkenen 
veranderd er niets (althans niet in positieve zin) 
 
Wat wordt er gedaan tegenover sportpark De Meren? Er staan de laatste tijd een 
vrachtwagen met een kantoor erin en andere voertuigen. Arian gaat er achteraan. 
 
Anny wil graag de mail die Kees heeft rondgestuurd over de plannen m.b.t.  
zonnepanelenpark. Kees zal de aanwezigen van de vergadering een kopie sturen. 
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Arian deelt mee dat per 1 juli Jan Smulders met pensioen gaat. De heer Ger 
Kwant gaat hem vervangen. 

 
6. Volgende vergadering maandag 18 mei 2020. Dit zal wederom een digitale 

vergadering worden.                                                     
                                                                                                                                                                                                                               

7. Sluiting 
 
Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen per email 
(dorpsraadwintelre@gmail.com ). 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. 

 
Actiepuntenlijstje: 
 
(Dit lijstje is onder voorbehoud. Ieder van jullie dient dit lijstje zeer nauwkeurig te 
controleren op fouten. De notulist is NIET aansprakelijk voor eventuele fouten in 
dit lijstje.) 
 
Naam: Taak: Evt. deadline/datum 
Pierre Cluitmans 
 

Presentatie Leefbaarheidsfonds plus 
“Inspiratie-boek” opsturen naar 
Dorpsraad  

Is dit gebeurd? 
Jan Luttikhold checkt 

Jan Kruit Stukje schrijven voor ’t Blaaike over 
Bibliotheek (-titels) i.s.m. PR-groep. 

 

Mars Verbruggen Uitzoeken chemisch afval  
Kees Dankers en 
Karin v E 

Gebiedsvisie buitengebied. Afspraak 
maken met verantwoordelijk 
ambtenaar (Anouk Meulenbroeks) evt. 
on-line 

 

Arian  Wouters Data nieuwe Dorpsschouw Ná corona 
Arian  Wouters Info m.b.t. al dan niet doorgaan 

Kermis Wintelre 
 

Arian  Wouters Verder uitzoeken hoe het zit met de 
Bosschuur, wie neemt de beslissing 
dat defensie daar gebruik van “mag” 
maken? 

 

Arian  Wouters Navragen wat de “vrachtwagen met 
kantoor” doet tegenover sportpark De 
Meren. 

 

Kees Dankers Nadenken over eventuele brief naar 
B&W (?) om niet terug te schalen 
naar aantal vliegbewegingen (n.a.v. 
brief Willem v.d. Brink, Platform 
Woensel Noord) 

 

Kees Dankers Herinnering email naar Maurice van 
de Kempen en CC aan Arian 

 

Kees Dankers Mail m.b.t. mogelijk zonnepark 
doorsturen binnen de Dorpsraad 

 

Kees Dankers 
(en Karin en Jan 
H.) 

Overleggen of er nog een reactie 
moet gaan naar de gemeente n.a.v. 
overleg over 
aanplant/landschappelijke inpassing 
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van Berkel. 
Karin van Esch.  Invullen enquête scriptieonderzoek 

dorpskernen Noord-Brabant 
De enquête was al 
gesloten. 

Jan Heuveling Contact met Koen Jellema over 
uitzichtpunt Toegankelijk Ommetje 

 

  Zie volgende pagina! 
Jan Wim 
kerkhofs 

Bekijken welke instanties en 
individuen er benaderd kunnen 
worden om de biodiversiteit in groter 
perspectief aan te pakken.  

 

 

Secretariaat Opnieuw uitnodigen: Eefje 
Heesterbeek van Wel!zijn de Kempen 
en voorzitter Kleine Kernen 

Te zijner tijd 

Secretariaat Uitnodiging t.z.t. naar Kiemkracht 
(plus iemand vanuit de jongeren in 
Wintelre?) 

Te zijner tijd 

   


