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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre donderdag 27 augustus.  
 
Aanwezig: Karin van Esch, Kees Dankers, Jan Klaasen, Jan Luttikhold, 
Henk van der Heijden, Jan Kruit, Wim Wilting, Annie van Asten, Jan-Wim 
Kerkhofs, Piet Coppelmans, Gerard van Ruijven, Mars van der Bruggen. 
Gasten: Piet Sebregts, Koen Jellema, Léon van Nierop, Fer Meijer, Evert 
van Schoonhoven. 
Afwezig met kennisgeving: Jan Heuveling, Henk Bartels. 

 
1. Welkom Koen Jellema, Leon van Nierop en Fer Meijer. Presentatie project 

voor landschapsherstel rond Wintelre. Dit n.a.v. de brief over het behoud 
van onze groene omgeving. Het was erg interessant. We stellen voor om 
de presentatie nog een keer over te doen, maar dan in een setting voor 
meer inwoners van Wintelre.  
De werkgroep Recreatie en Natuur gaat met Koen c.s. een vergadering 
beleggen. Dit wordt donderdag 4 september. 

2. Evert van Schoonhoven namens de VKKNB. Evert geeft uitleg over de 
werkzaamheden van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant en vertelt 
wat de vereniging voor een dorp als Wintelre zou kunnen betekenen. 
Voornamelijk op het gebied van communicatie, inspraak en betrokkenheid 
van inwoners richting Dorpsraad en bv gemeente en vice versa. Wel is 
duidelijk dat er actief een vraag gesteld moet worden aan VKKNB en dat 
zij niet met een aanbod komen. 

3. Verslag vergadering 23 juni 2020 wordt vastgesteld. 
4. Vaststellen agenda 
5. Ingekomen post  

- Gebruikersoverleg van de Rosdoek. Henk van der Heijden was namens 
Dorpsraad aanwezig bij de vergadering. Er is gesproken over de 
beheerders, Hennie Timmermans gaat naar 32 uur, Door Bertens 16 
uur, Mai Kwinten 2 uur . Plus nog wat vrijwilligers, bestuur laat niet de 
vrijwilligers zelfstandig werken. Jet der Kinderen gaat stoppen, Jan 
Heuveling gaat ook stoppen met bestuur. 
Er zijn enkele verbeteringen aan het gebouw gedaan, deze zijn uit 
eigen middelen van de Rosdoek betaald. 
Met name de koeling is verbeterd. 
Luchtbehandeling van Rosdoek is corona-proof.  
Ook de lerarenkamer van de basisschool is verbeterd. 
De meeste activiteiten zijn helaas teruggefloten door corona. Als men 
iets wilt organiseren, dan melden aan activiteitencommissie van de 
Rosdoek. 
Door corona zijn er minder inkomsten. Weliswaar wat geld gekregen 
ter compensatie, maar niet alles. 
De huurprijs is verhoogd, maar iedereen krijgt een grotere ruimte 
i.v.m. corona (voor hetzelfde geld) 
Energiekosten zijn relatief te hoog.  
De verantwoordelijkheid voor de te nemen corona-
maatregelen(afstand, hygiëne e.d.) ligt bij de Rosdoek.  
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- Eefje Heesterbeek, sociaal cultureel werker zou nog altijd graag een 
keer aansluiten om met ons kennis te maken en iets meer te vertellen 
over onze organisatie, Wél!zijn de Kempen en wil graag maandag 21 
september aansluiten bij onze vergadering. Maar doordat het eigenlijk 
te druk is (mede door de overvolle vergadering met extra sprekers van 
vandaag), gaan we haar vragen een maand later te komen. Blijkbaar 
was zij toch al van plan om in oktober te komen, dus dat is geregeld. 
 

- Vooralsnog gaan de kermissen in Wintelre, Knegsel en Vessem dit jaar 
wel door, maar in een aangepaste vorm. Zo zijn er wel 
kermisattracties, maar geen extra activiteiten rondom de kermis, dus 
geen officiële opening of stratenloop. De Rosdoek is dicht tijdens 
Wentersel kermis. 
 

- Sluiten bloedafname in de Rosdoek door Diagnostiek voor U. De 
brandbrief die verzonden is, is in het PoHo Welzijn (Eric Beex – Trudy 
van Hoef – Wenda Wibbens) besproken. Afgesproken is dat ze namens 
de gemeente een brief zullen sturen waarin ze aangeven het besluit 
(opzeggen huurcontract) te betreuren en te vragen het besluit te 
heroverwegen. 

 
- Willem Hoppenbrouwers doet namens een aantal bewoners van de 

Willibrordusstraat een aanvraag om een jeu de boules baan in de straat 
te kunnen realiseren in het kader subsidie Dorpen maken het verschil. 
Arian weet te melden dat de aanvraag er “rooskleurig” (dus hoopvol) 
uitziet. 

6. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W: 

- Alle activiteiten van het Vrijwilligerssteunpunt weer opgestart zijn, zo ze al 
niet liepen, met inachtneming van de Corona maatregelen vanuit de 
regering.  

- De antennegroep komt op 29 september bij elkaar en de jeugdcoach Pim 
van Heesch, van de gem. Eersel is daarbij ook aanwezig 
 
Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
- Inspraak Dorpsraad en standpunt Dorpsraad aangaande mogelijke 

aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) door gem. 
Eersel als pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld. Met 
uitzondering van één partij heeft nóch gemeente noch politiek 
gereageerd. En een andere partij heeft onze bedenkingen wel verwoord 
tijdens de raadsvergadering. Maar op onze vragen / suggesties is door 
niemand vanuit de gemeente of de politiek inhoudelijk gereageerd.  

- Status handhaving bestemmingsplanvoorschriften Bosschuur. Geen 
nieuws. 

- Status beplanting/landschappelijke inpassing composteringsbedrijf Van 
Berkel. Geen nieuws. 
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Vliegveld-gerelateerd: 
- Status aanvraag aanplantplan Dorpsraad bij SLLE (Stichting 

Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven). Er moeten zo’n 700 gezinnen 
deelnemen aan het plan, wil er geld van SLLE loskomen. 

- Verkennende aanvraag Kees Dankers (in 2e instantie namens 
omwonenden) bij SLLE voor maatregelen bewakingshondenkennel en 
aanplant. Komt binnenkort reactie. 

- Herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. Overleg 
ligt stil door corona. 

- Metingen luchtkwaliteit (zie ook  https://acc-intemo-
dataharvester.dataplatform.nl/ ) De vaste palen worden vervangen, er 
komen nieuwe, betere. 

- Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 en mogelijkheid tot zienswijze 
onzerzijds tot 9 juli. Is ingediend, i.s.m. BOW  en BVM2. 

- Verder willen we meer gaan ageren tegen circuitje vliegen. 
 

Kees gaat z’n lidmaatschap van de dorpsraad tegen het licht houden door 
de gang van zaken rondom de aanwijzing pilotgebied voor grootschalige 
zonnepanelenvelden in Wintelre noord. Als, zoals hij het ervaart, de 
Dorpsraad alleen maar goed genoeg is om “de kleur van het toiletpapier” 
mee te mogen bepalen en verder bij wezenlijke zaken genegeerd wordt, 
dan heeft het geen zin (en hij er geen zin meer in) om er nog langer 
energie en tijd in te steken.  

 

Verkeer:  
- Op 22 september heeft de werkgroep verkeer overleg met de gemeente 

over diverse verkeerszaken. Eventueel info i.s.m. Vereniging Kleine Kernen 
- De gemeente Eindhoven is op de hoogte van de teruglopende kwaliteit van 

het fietspad Landsardseweg. Mogelijk dat het groot onderhoud van het 
fietspad al in 2022 kan plaats vinden. Dit hangt af van de resultaten van 
de jaarlijkse inspecties en onderhoudskeuzes die de gemeente Eindhoven 
op basis hiervan jaarlijks moet maken. Tot die tijd zal de gemeente 
Eindhoven jaarlijks onderhoud aan het fietspad doen i.v.m. opdrukkende 
boomwortels. 
Er wordt gemeld door een van de aanwezigen dat een 
asbestsaneringsbedrijf monsters  
heeft genomen langs de Landsardseweg. Is hier asbest ??? 
 
Wonen:  

- Ook hier speelt de vakantie een rol. Jan Heuveling heeft de laatste 
gegevens opgevraagd maar nog niet gekregen. Als het goed is komt een 
dezer dagen het bestemmingplan Koemeersdijk laatste fase ter inzage. 

- Op korte termijn heeft de werkgroep een bijeenkomst met als agendapunt 
of en hoe we een informatieavond kunnen organiseren met in achtneming 
van de corona-regels. 

- Verder gaan we op zoek naar nieuwe plannen om de woningnood ook in 
Wintelre te lenigen. 
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- Vraag van een inwoner; Graag aandacht voor betaalbare huurhuizen voor 
senioren in ons dorp. Nu vallen mensen met te veel pensioen buiten de 
boot. 

 
Recreatie en natuur:  

- Wandelpaal bij de kapel is gerepareerd  
- Palen voor de witte en lichtblauwe wandelroute worden binnenkort 

geleverd en kunnen vervangen worden. 
- Slagbomen wandelpaden 
- Zandpadennamen zijn ingediend, geen bezwaren en 13 zijn al ingevoerd in 

het systeem. Twee moeten er nog bekeken worden. 
De Pr werkgroep gaat zorgen dat de paden op de site beschikbaar komen. 

- Wildcrossen. Kees Dankers zorgt voor stukje in Blaaike, d.w.z. stuurt het 
door naar Piet Coppelmans. 

 
Pr:  
- Vooraankondiging aanplantproject 

 
7. Diversen:  
- Stand van zaken subsidie Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven 

Eindhoven  voor watertappunten,  “Luchtzuiverende planten in Wintelre” 
en het toegankelijk Ommetje.  

8. Rondvraag 
 

Annie: Heel erg jammer als Kees ermee zou stoppen. 
 

9. Volgende vergadering maandag 21 september 2020.  
                                                                      
 
 

 


