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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre woensdag 25 november  
 

Aanwezig : Gerard, Henk, Jan Kruit, Jan Luttikhold, Jan-Wim, Karin, Kees , Wim, 
Jan Klaasen, Mars 
Afmelding: Annie, Piet, Jan Heuveling (eventueel later) 
 

1. Verslag vergadering 27 oktober 2020 wordt vastgesteld. 
2. Vaststellen agenda  Wildcrossen is weggevallen 
3. Ingekomen post  

- Jaarlijks overleg met college dd 26 november 2020 tot nader order 
uitgesteld. 

- Dorpsraad Steensel heeft ook een reactie gestuurd op de sluiting van 
prikposten door Diagnostiek Voor U (DVU). 

- Rob Voets projectleider van gemeente Oirschot stuurt brief inclusief 
bijlagen met daarin informatie over de herontwikkeling van het 
oefenterrein van defensie. 

- Arian voorlopig niet aanwezig bij de dorpsraad vergaderingen omdat 
fysiek afspreken door de gemeente Eersel afgeraden wordt. Zij zal de 
vergaderingen via agenda’s/verslagen volgen. 

- Op https://www.rdcdekempen.nl/rdc/sociale_index/ kan je de sociale 
index van de gemeente Eersel zien. Deze is nu nog maar enkel 
ingevuld voor wat betreft de leefbaarheid, maar dat wordt dus nog 
uitgebreid. 

- Uitnodiging voor een digitaal overleg op maandag 23 november om 
13.00 uur tussen de Gemeente Eersel en DVU. Werkgroep Zorg en 
Welzijn wordt hierbij uitgenodigd om bij deze afspraak aanwezig te 
zijn. Jan Heuveling heeft zich hiervoor aangemeld. 

- Definitieve afsluiting kruispunt Oirschotsedijk-Spottersweg vanaf 9 
november 2020 

- Stichting Kiemkracht vraagt of er interesse is om een keer in gesprek 
te gaan over waar de wensen en kansen liggen om nog meer te 
betekenen voor de Kempische jeugd. In augustus en september 
hebben wij al met enkele dorpsraden om de tafel 
gezeten en deze gesprekken zijn van beide kanten als nuttig en 
inspirerend ervaren. Daarom willen wij jullie er nogmaals aan 
herinneren dat wij graag een keer bij jullie langskomen (fysiek of 
digitaal) om ons verhaal toe te lichten. 
We gaan hen laten weten dat we zeker geïnteresseerd zijn en we 
denken eraan om ook de “jeugd” voor deze bijeenkomst/ dit overleg uit 
te nodigen. 

- Verzoek om het te kort aan kinderopvang in Wintelre onder de 
aandacht te brengen. Voor bepaalde dagen is de wachttijd 3 jaar. Dit is 
natuurlijk veel te lang. Hopelijk kan hier iets aan gedaan worden. Dit 
hoort eigenlijk bij werkgroep zorg en welzijn, zij gaan dit samen met 
Jan Heuveling oppakken 

- Willem Sloof van Dorpsraad van Knegsel had het idee om een publiek 
tapwaterpunt te gaan realiseren en wil graag informatie hoe de 
Dorpsraad Wintelre dit aangepakt heeft. Jan Heuveling heeft inmiddels 
hier contact over gehad met hem. 
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- Brochure VVKK met een ideeën over Dorpen maken het verschil. Mars 
zal deze brochure aan de leden van de Dorpsraad doorsturen. 

 
4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

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

- Afspraken binnen de werkgroep Z&W over nieuwe taakverdeling na 
vertrek Jan Kruit. 
Jan heeft z’n laatste vergadering als voorzitter gehad. Binnen de 
werkgroep zijn de taken verdeeld. Om beurten komen ze naar de 
vergadering van de dorpsraad. Ook de andere taken van Jan zijn 
verdeeld. Er zijn behalve Jan Kruit nog vijf andere werkgroep leden, 
Jan gaat definitief met al zijn werkzaamheden stoppen, omdat hij gaat 
verhuizen naar een andere plaats. 

- Diagnostiek voor U  
Omdat Jan ermee stopt, geeft hij dit stokje over aan Jan Heuveling 
Zie gedeelte brief Jan Heuveling.  
(Ingevoegde informatie door notuliste Mars: 

Op de site van Huisartsenpraktijk Vessem staat de volgende informatie:) 

 

 
 

 

 

 

 

- Activiteiten van Vrijwilligerssteunpunt Wintelre 
 Er zijn momenteel heel weinig activiteiten, alles ligt zo goed als stil.  
Wél zijn actief: de vervoersdienst, de bieb, maaltijdbezorging en de 
klussendienst (mits Adrie vindt dat het verantwoord is)  
Vanuit de vrijwilligerspool is er contact met gemeente over (hoge) huur 
van de woningen van de statushouders. Er is een reactie van de 
gemeente gekomen, waarin aangegeven wordt hoe mensen zich 
kunnen inschrijven bij een woningvereniging en hoe men huursubsidie 
kan aanvragen. Dus dat is geen inhoudelijk antwoord, maar een 
standaardbrief, waar niemand in dit geval iets aan heeft. Vervolgens is 
een gesprek aangevraagd met de wethouder. 

 

Bloedprikken  

  Per 1 oktober 2020 gaan we bloedprikken in onze praktijk voor patiënten die thuis een 
oproep  
  hebben ontvangen van Diagnostiek voor U/Dokters&diagnostiek. 

  Het inloopspreekuur zonder afspraak is op: 
  Dinsdagmiddag 13:45-15:15 uur en   
  Vrijdagmorgen 8:30-10:00 uur 
  Breng uw oproep mee. 

  Dit inloopspreekuur is niet bedoeld voor alle andere afname’s. Voor bloed prikken op 
verzoek van 

. 
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5. Sub vliegveld:  

Bestemmingsplan-technisch: 

- Ontwikkelingen mbt aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk 
(De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld. 
Kees vraagt wie zich wil gaan bezig houden met de landschappelijke 
inpassing en informeren over het beleid aan het dorp/ de inwoners. 
Gerard wil hier wel een rol in spelen. Kees zal dit doorgeven aan Jeroen 
Weekers. 

- Status handhaving bestemmingsplanvoorschriften Bosschuur. Zover wij 
hebben kunnen nagaan heeft de eerst in november geplande oefening 
niet plaatsgevonden. We gaan er vooralsnog vanuit dat de oefeningen 
ook in de toekomst hier niet meer plaatsvinden (omdat dit niet mag 
volgens het huidige bestemmingsplan).  
Het punt kan worden afgevoerd van de agenda. 

 Vliegveld-gerelateerd: 

- Status (aanvraag) aanplantplan Luchtzuiverende beplanting van de 
Dorpsraad bij SLLE (Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven). Zie 
Recreatie en Natuur. 

- Status metingen luchtkwaliteit  
(zie ook https://acc-intemo-dataharvester.dataplatform.nl ) 
Het loopt nog steeds goed. De twee meetkastjes zijn weer bij diverse 
vrijwilligers. Er zijn nog voldoende nieuwe vrijwilligers om met een 
meetkastje te fietsen/lopen. 

- Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve 
circuitvliegen 
Kees stuurt met regelmaat onze vertegenwoordigers in de 
Challengegroep typische voorbeelden van de desbetreffende overlast 
met het verzoek dit onder de aandacht te brengen. 

- Mededelingen alg. Vliegveld: Er is een nieuwe commandant.  
Het derde Airbus A330 tankervliegtuig is gearriveerd.  
De nieuwe luchtvaartnota is gepubliceerd. Daar zouden antwoorden / 
reacties in moeten staan op de door ons ingebrachte zienswijzen. Kees 
heeft de nota nog niet gelezen. 

- Tijdens onze vergadering in januari zal Jeroen Weekers in zijn 
hoedanigheid van secretaris van het LEO (Luchthaven Eindhoven 
Overleg) de werkzaamheden en activiteiten van dit overleg nader aan 
ons komen toelichten.  

6. Verkeer:  
- Stand van zaken werkgroep Verkeer 

Enkele punten zijn afgehandeld volgens de gemeente, maar niet 
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volgens de werkgroep, houdt dus aandacht. De werkgroep is nog niet 
bijeen geweest. Er zijn geen dringende zaken. 

- Op de Oostelbeersedijk is een uitvoering verkeersremmers, zodat 
paarden er straks ook langs kunnen. 
De draad is verlengd zodat het wild er verderop pas langs kan.  

- Op de Biemeren hangen bomen over de weg, deze geven schade 
(meerdere schademomenten). Het is al vier jaar geleden gemeld, dit 
jaar weer. Reactie dat men meldt wanneer eraan begonnen wordt. 

- De snelheidsmeters worden verplaatst, eentje komt op de Biemeren 
vlak voor de Groenstraat, de andere in de Willibrordusstraat aan de 
andere kant als waar hij nu hangt. 

 
 
7. Wonen:  

- B&W hebben dus het bestemmingsplan Koemeersdijk is eindelijk 
vrijgegeven en het is vandaag (25 november) gepubliceerd. Rond 6 
januari zullen we een bijeenkomst plannen met de werkgroep om de 
plannen verder uit te werken en informatiebijeenkomsten te plannen.  

- Als iemand ideeën heeft over woningen dan graag contact opnemen 
met de werkgroep (Jan Luttikhold) . 

- In de week van 16 november was de Brabantse week van het wonen. 
Er zijn via Webinar bijeenkomsten geweest. 

 
8. Recreatie en natuur:  

- Status van Project luchtzuiverende planten.  Het aantal van 700 
belangstellenden is ruim gehaald. Volgende week hebben we een 
bijeenkomst met het werkgroepje. 

- De kerstverlichting wordt 5 december opgehangen, is met 10 bollen 
uitgebreid. De lampjes gaan ná Sinterklaas pas aan. 

- Voorstel om een digitale vergadering te houden met Arian en Bas Joosten 
om de Dorpsraad te informeren en de vragen in de brieven betreffende de 
herontwikkeling van Oirschotse Heide te beantwoorden. Wie van de 
werkgroep Recreatie en Natuur of andere wil hierbij aanwezig zijn? Jan 
Heuveling wil daarbij zijn. Karin en Kees ook.  
Er wordt gesproken van 8 stuks grote oefeningen die gaan plaatsvinden 
per jaar, zie brief  Jan H. Waarin hij o.a. schrijft dat dat mogelijk meer 
militair verkeer in het dorp gaat opleveren. . Kees zegt dat men 
voornamelijk via Oostelbeers naar het ”oefenstartpunt” aan de westzijde 
wil gaan. Als dit zo is, dan moet dit wel keihard worden vastgelegd. Karin 
laat weten aan Arian dat Kees en Jan Heuveling en zij zelf deelnemen. 
Opm.: Kees heeft trouwens ook via de gemeente Eindhoven vragen 
gesteld over dit herontwikkelingsplan. Arno van den Broek (gem. 
Eindhoven) regelt een gesprek tussen Kees en defensie. 

- Wildcrossen. Kees zit niet meer in dit werkgroepje. Maar hij heeft wel een 
gesprek met  voorzitter Cor vd Velden van Motorvereniging Wintelre gehad 
en heeft Koen Jellema aan hem gekoppeld. Er volgt mogelijk een 
vervolggesprek in januari, daar zal Piet Coppelmans dan bij zijn. 
Groene wandelpaden bordjes nu. In de toekomst mogelijk echte 
verbodsborden voor gemotoriseerd verkeer, er kunnen dan hogere boetes 
uitgedeeld worden.  
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Er komen ook crossers vanuit overige delen van het land. De routes gaan 
on-line, men komt dan met aanhangers met de motoren erop. 

 
8. Pr: 
 
9. Diversen:  

- Stand van zaken subsidie Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven 
Eindhoven voor watertappunten.  

- Kascontrole 2019 is uitgevoerd en is goedgekeurd. De vergadering 
verleent decharge. 

- Voorstel vergaderdata 2021. (Zie bijlage). 
 

10. Rondvraag 
 
Karin : Graag aansluitend aan de vergadering met een paar mensen overleggen 
over waar de bankjes moeten komen 
 
Mars: Vaste standplaats van eettaria’s (frietkraam en dönerkar) op het 
dorpsplein is geen verfraaiing voor ons dorp. Is dit toegestaan? Henk vd Heijden 
gaat erachter aan. 
 
Kees: Hij heeft brief naar gemeente Eindhoven gestuurd over het grootschalige 
zonnepanelenveld in Wintelre Noord. In hun antwoord (ver-)wijzen zij naar 
Eersel (en die dus naar Oirschot). Kees heeft teruggeschreven dat hij in 
Eindhoven woont en in deze van hen een actieve opstelling verwacht om zijn 
woon(omgevings-)belangen te behartigen. Ook heeft hij hen gewezen op de 
discrepantie van dit plan met de adviezen van Pieter van Geel. 
 
11. Volgende vergadering donderdag 17 december 2020.  
12. Sluiting. 


