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Verslag digitale vergadering Dorpsraad Wintelre dinsdag 23 februari 
2021. 
 
Aanwezig: Karin van Esch, Jan Heuveling, Jan Luttikhold, Riny Reniers, 
Henk v.d. Heijden, Gerard Ruijven, Wim Wilting, Kees Dankers, Jan Wim 
Kerkhofs, Arian Wouters, Mars van der Bruggen 
Afwezig met kennisgeving: Piet Coppelmans, Jan Klaassen 
 
1. Verslag vergadering 18 januari 2021 wordt vastgesteld. 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen post  

- Vastlegging datum gesprek met college. Mogelijk dat we te zijner tijd weer 
fysiek kunnen afspreken. Mocht dat echter niet zo zijn dan kunnen we nog 
altijd een TEAMS-link aanmaken en het overleg digitaal laten plaatsvinden. 
Vorig jaar kozen we ervoor om het uit te stellen, omdat we het liever niet 
digitaal wilden, maar helaas heeft dat uitstel vanwege de aanhoudende 
corona-perikelen tot afstel geleid. 
Onze eerste voorkeur gaat uit naar 25 november. Als 2e keus 28 oktober 
en als 3e keus 26 oktober. 

- Ingekomen email van het Trimbosinstituut. Riny heeft de brief ook pas net 
gezien, maar nog niet echt kunnen bestuderen, laat staan bespreken met 
de rest van de werkgroep Zorg & Welzijn. Zij gaat dit op de komende 
vergadering doen. Jan Wim (niet in de werkgroep Zorg & Welzijn) is bereid 
om (zeker voor zover het de jeugd betreft) in samenwerking met 
jongerenwerker Pim Verhees hier actie op te nemen. Hij wil wel bellen met 
het Trimbosinstituut, de persoon die onderaan de brief staat. Jan Wim 
houdt contact dan hierover met de werkgroep Zorg & Welzijn, omdat het 
ook een bredere invalshoek heeft, niet alleen de jeugd, maar gezonder 
leven en preventie van alcohol en drugs in het algemeen. 

4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
 

Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W: 
- Toelichting op de online vergadering van de Kempengemeenten van 

donderdagmiddag 28 januari, met de naam ‘Een tegen Eenzaamheid’. Het 
was een leerzame (digitale) bijeenkomst met  een groot aantal deelnemers 
uit de gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel- De Mierden. Wintelre kreeg 
een groot compliment voor wat er hier, als klein dorp, al voor elkaar is 
gekregen om eenzaamheid tegen te gaan c.q. in beeld te krijgen.  

- Stand van zaken Diagnostiek Voor U (DVU).  Het bloedprikken zal starten 
op dinsdag 2 maart van 13.45 tot 14.45 uur, op afspraak in de Rosdoek. 
En dan verder elke dinsdagmiddag. Dit staat in het huidige Blaaike. DVU 
zorgt mede voor de inrichting van de prikplek. De werkgroep is blij dat het 
bloedprikken weer gaat beginnen in de dorpskern,  maar vindt het tijdstip 
wel wat ongelukkig voor de mensen die zich nuchter moeten laten prikken. 
Evaluatie vindt plaats over 4 maanden.  

- Kinderopvang Wintelre, er is een brief naar Nummereen, de school, de 
Rosdoek en de gemeente gestuurd om met name te kijken of de 
ruimteproblemen en daarmee de plaatsingsproblemen kunnen worden 
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opgelost. Naar aanleiding van de oproep in het vorige Blaaike hebben zich 
15 ouders gemeld die problemen ondervinden. Wordt vervolgd. 

- Activiteiten Vrijwilligerssteunpunt Wintelre. Alle activiteiten in Kempkeshof 
zijn nog steeds in verband met corona stopgezet. De bibliotheek is alleen 
open op afspraak. 

 
Sub vliegveld:  

Bestemmingsplan-technisch: 
- Ontwikkelingen m.b.t. aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk 

(De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld 
Eerst komt er een beleidsbijeenkomst met de inwoners van Wintelre en 
vervolgens nog een bijeenkomst m.b.t. de landschappelijke inpassing. Op 
verzoek van de Dorpsraad zijn deze bijeenkomsten i.v.m. Corona 
uitgesteld tot ze fysiek kunnen worden gehouden. In de rondvraag meldt 
Arian dat er binnenkort bij ieder huis in Wintelre een brief over dit 
onderwerp word bezorgd. Vraag vanuit de Dorpsraad om dat dan ook te 
doen bij de bewoners aan de Landsardseweg die officieel weliswaar in 
Eindhoven wonen. Ook wordt gesuggereerd om, als milieuvriendelijke 
alternatief, de brief in ’t Blaaike te publiceren. De gemeente zal dit nader 
bekijken. 
 

-    Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide 
We willen de antwoordbrief van de gemeente Eersel van 8 januari binnen 
de Dorpsraad nog nader met elkaar gaan bespreken en bekijken of dit nog 
noopt tot verdere actie. 
Privé is Kees, na bemiddeling door de gemeente Eindhoven, m.b.t. de 
Oirschotse Heide nog gebeld door Jelte de Gier van het 
Rijksvastgoedbedrijf. Met name onze zorg m.b.t. de helikoptervluchten is 
door hem doorgezet naar Defensie. Kees hoopt nog nader van hem te 
horen.  
Vliegveld-gerelateerd: 

- Status metingen luchtkwaliteit (zie ook  https://acc-intemo-
dataharvester.dataplatform.nl/ ) 
Beide mobiele meetkastjes zijn nog in gebruik en er zijn nog nieuwe 
vrijwilligers. Er wordt opgemerkt dat de momentele vlieg-technisch rustige 
Corona periode mogelijk een goede ”nul” meting oplevert m.b.t. het effect 
van het vliegverkeer. Kees merkt op dat dit met onze kastjes helaas v.w.b. 
de luchtkwaliteit maar ten dele zal kunnen omdat de kastjes wel fijnstof, 
maar geen ultrafijnstof kunnen meten. Maar v.w.b. geluid zouden de vaste 
kasten inderdaad redelijke ”nul” situaties kunnen opleveren.  
 

- Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve 
circuitvliegen in relatie tot de geluidszonering en door omwonenden 
ervaren overlast. Hier zijn door Kees middels de vliegtuigresponders op de 
site Samen op de Hoogte de voorbije maanden heel veel voorbeelden 
verzameld en doorgestuurd naar o.a. Cees Beemer en Jeroen Weekers. 
Het onderwerp is tijdens de COVM vergadering van 11 febr. ter sprake 
gekomen, maar helaas toen niet helemaal goed verwoord. Kees heeft 
daarop dit probleem (tezamen met nog andere heikele onderwerpen) 
direct nog op 11 febr. met een e-mail aan Jeroen Weekers (secr. LEO), 
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Cees Beemer (o.a. omwonendenvertegenwoordiger Kempendorpen 
Zuidwest),  
Stewart Adriaansen (secretaris COVM) en Eric Beex (wethouder Eersel) 
nog eens kort en duidelijk uiteengezet. Jeroen heeft toegezegd dit 
onderwerp van de mail van Kees (maar ook de andere onderwerpen) mee 
te nemen in de evaluatie van de eerste gecombineerde vergadering van de 
Brede Overlegtafel (LEO /COVM). 
 

- Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 
321 NEO). Deze vliegtuigen geven tijdens taxiën een erg storend 
hoogtonig geluid. Dit speelt dus vooral voor omwonenden dicht bij het 
vliegveld. Via Cees Beemer is dit bij Defensie terecht gekomen en nu 
wordt er middels een stapsgewijze aanpak onderzoek naar gedaan door 
het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Hopelijk levert dit 
meer duidelijkheid (en een oplossing!) op. 
 

- Op 2 januari is er door Pieter van Geel als voorzitter van LEO een 
antwoordbrief geschreven naar de bewoners van de Kerkheide n.a.v. hun 
brieven van 6 april en 14 sept. Er wordt gewezen op de bijzondere 
regeling zoals genoemd in het eerdere adviesrapport ”Opnieuw verbonden” 
en dat er binnen het LEO een werkgroep voor ”schrijnende gevallen” wordt 
opgericht. O.a. de situatie op de Kerkheide zal door deze werkgroep 
worden opgepakt. 
 

- Luchtvaartnota. Is door Kees maar summier gelezen. In principe mag de 
luchtvaart van het kabinet nog steeds groeien als ze die groei verdienen 
middels (b.v.) stillere vliegtuigen waarbij de overlastreductie dan deels bij 
de omwonenden toekomt en deels aan de vliegmaatschappijen voor 
gelimiteerde groei. 
 

- Aanvullend advies Pieter van Geel. Ondanks dat de Coronacrisis voor 
sommigen aanleiding is geweest om de vraag op te werpen of de 
benodigde vlootvernieuwing nog wel reëel is om in 2030 een 
overlastreductie van 30% te hebben gerealiseerd, heeft Pieter van Geel 
(tot onze vreugde) in een aanvullende advies aan de minister geadviseerd 
deze doelstelling te handhaven. Dit om het vertrouwen van de 
omwonenden in het proces niet te schaden. Wel kan e.e.a. van invloed zijn 
op het pad naar die reductie. In 2026 komt er een tussenevaluatie. Kees is 
er nog niet helemaal gerust op dat dit goed blijft gaan. Goed in de gaten 
houden. 
 

- Publicatie van het Ontwerp voorkeursbeslissing voor Luchtruimherziening. 
Heeft in het bijzonder betrekking op de hogere vluchtroutes. Het militaire 
oefengebied boven de Peel (3 km en hoger) lijkt te gaan verdwijnen naar 
Noord-Nederland om aldus plaats te maken voor directere vliegroutes naar 
Schiphol en later evt. Lelystad Airport. Het is nog maar zeer de vraag of 
dit voor ons minder overlast gaat betekenen. De militaire luchthavens in 
Brabant (5 stuks!) blijven immers gehandhaafd en daar blijft op lagere 
hoogtes ook gewoon geoefend worden. In goed overleg met BOW heeft de 
Dorpsraad op 10 febr. een zienswijze ingediend op dit beleidsstuk. Met 
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name het feit dat er mogelijk een voorgeschreven 
vertrek(opstijg)procedure komt die verder van de luchthavens minder 
overlast geeft, maar nabij de luchthavens juist meer, heeft ons doen 
besluiten hierop te reageren. Wij zien dit namelijk wederom als een 
toename van de overlastcumulatie alhier in Wintelre (om anderen, die al 
minder overlast hebben, nog meer te ontzien). Wel hebben wij gesteld dat 
we dit evt. wel willen uitruilen tegen (opheffen van) route 1B. 
 

- Ter inzag legging Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming 
Eindhoven Airport.  Dit gaat met name om het stikstofdeposito van 
Eindhoven Airport. Dit is gaan spelen  n.a.v. een handhavingsverzoek van 
de actiegroep o.l.v. Johan Vollebroek. O.a. Eindhoven  Airport bleek 
geen natuurvergunning te hebben. Dit wil men nu met deze procedure 
repareren. Hier kunnen ook weer zienswijzen op worden ingediend, Kees is 
aan het sparren met BOW over dit stuk. Met name het stikstofdeposito op 
het Grootmeer (=  Natura 2000 gebied) kan hier in combinatie met Route 
1B mogelijk een onderwerp zijn. Jan Heuveling herinnert zich iets over het 
stikstofdeposito van een eerder stuk van de  Kempengemeente over de 
Luchtvaartnota. Jan zoekt dit op en stuurt het naar Kees 
 

- Jeroen Weekers benoemd tot directeur SLLE. Hij was al secretaris van 
LEO, er komt nog een officiële kennisgeving. Jeroen werkt ook nog steeds 
bij gemeente Eersel als teamcoördinator Duurzaamheid en Innovatie. Hij 
verdeelt zijn tijd 50/50. 
 

 
Verkeer:  
- Stand van zaken werkgroep Verkeer. Geen nieuwe punten. Er is weinig te 

melden, Kekkeneind is 30 kilometer zone geworden, daar staan nu ook 
snelheidsmeters.  

- Jan Heuveling meldt nog over het Ommetje dat het door de SLLE is 
goedgekeurd v.w.b. de financiën. Moeilijkheid is dat door de gemeente de 
vergunning nog moet worden goedgekeurd. Zal wel eind september 
worden voordat Ommetje beschikbaar is. 
 

Wonen:  
- Het genoemde bezwaarschrift in de vorige vergadering tegen het afsluiten 

van het voet/fietspad is ingetrokken. De veiligheid noopt inderdaad een 
afsluiting. De scheidingsmuur en buitenmuur van de woning komt op de 
perceelgrens te staan. Die afsluiting zal zo kort mogelijk duren. 

- Als vervolg op het bezwaarschrift is wel gevraagd uitleg te geven over de 
procedure van het ter inzage leggen met name het digitaal beschikbaar 
stellen van de ter inzage te leggen stukken. En gevraagd waarom de 
beslistermijn op een bezwaarschrift 18 weken is. Hierop is nog geen 
antwoord ontvangen. 

- Koemeersdijk zal als het goed is in maart in de gemeenteraad volledig 
goedgekeurd gaan worden. Dat horen we morgen in het gesprek met Ad 
van Gestel, daarna info snel naar gegadigden, zodat zij snel kunnen 
starten. Moeilijkheid is dat een en ander digitaal moet en geen grote 
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bijeenkomst georganiseerd kan worden. Geen verdere grote plannen 
kunnen gemaakt worden vanwege corona. 

- Woensdag 24 februari is er met de woongroep een digitaal overleg. Er 
zullen dan afspraken gemaakt worden hoe het een en ander 
gecommuniceerd gaat worden naar inwoners en gegadigden. Het een en 
ander zal digitaal geregeld dienen te worden zoals het er nu voorstaat. En 
we willen ook op zoek gaan naar nieuwe plannen. 
 

Recreatie en natuur:   
- Door de SLLE is de aanvraag voor het toegankelijk Ommetje met 

zichtheuvel goedgekeurd wat financiën betreft. Er is een bedrag van 
45.000 euro toegezegd mits deze kosten aantoonbaar zijn en de 
vergunningen er zijn. De gemeente moet nu nog de vergunning 
aanvragen. In de loop van maart hebben ze daar tijd voor. De doorlooptijd 
wordt gesteld op 20 weken wat de natuurbeschermingswet betreft. Als 
alles goed gaat kan het in september klaar zijn. 

- Door de SLLE is ook goedkeuring verleend voor het plaatsen van twee 
watertappunten in Wintelre. Een op het dorpsplein en een bij de 
Bosschuur. Dit is een aanvraag samen met de Rotaryclub de Kempen. 
Deze club verzorgt het plaatsen, het onderhoud en alle andere bijkomende 
zaken. De plaatsing is voor 5 jaar.  De gemeente en de Rotaryclub zijn 
bezig met de contracten. De kosten zijn 2783 euro incl. BTW per punt. De 
SLLE draagt dus 5.566,00 euro bij. 
Vanochtend is overleg geweest tussen Ger Kwant, Anja Thijs en Toon 
Gevers over de sponsorovereenkomst, er zijn wat aanpassingen gedaan, 
wat water bij de wijn, papieren gaan in orde gemaakt worden en puntjes 
worden op de i gezet. Hopelijk half maart is de overeenkomst bij B&W 
geweest en kunnen vóór de zomer de watertappunten gerealiseerd 
worden. 

- Aan Cor Tholen project “Natuurlijk buiten spelen” is zowel het Toegankelijk 
Ommetje als ook het te realiseren watertappunt bij de Bosschuur gemeld 
zodat we met elkaar rekening kunnen houden. Arian heeft hem gewezen 
op Dorpen maken het verschil. 

- Het aanplantplan luchtzuiverende planten ligt bij de SLLE ter goedkeuring. 
Er zou 10 februari een beslissingsvergadering zijn maar navraag naar het 
besluit heeft nog geen antwoord opgeleverd. Jan Heuveling heeft 
nogmaals een email gestuurd, maar nog geen bericht terug gehad. Nu 
radiostilte… Misschien contact via Jeroen Weekers.  Pierre heeft wel 
contact met Arian gehad. Er is formele toestemming mits de gemeente ook 
akkoord is. De gemeente was al akkoord. Pierre gaat het morgen 
(gisteren) regelen. Hopelijk gaat een en ander lukken op korte termijn. In 
ieder geval een SUCCES !! 

 
- Zijn er nog ontwikkelingen te melden m.b.t. het Wildcrossen? 

Via een email van Piet Coppelmans de status van overleg aangegeven. 
Koen Jellema heeft de pijnpunten in kaart, er wordt overwogen om extra 
poortjes te zetten om het crossen tegen te gaan. Kees Dankers zegt dat 
de laatste maanden ook in de krant regelmatig stukjes over handhaving in 
de krant staan, dus wellicht geeft dat ook meer publicitaire aandacht. 
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- Piet Coppelmans heeft ook overleg gehad met Defensie over aanpassen 
van Licht blauwe route via het Houtven. Maar dat is stilte gebied, in het 
overleg heeft Defensie wel aangegeven om met ons te overleggen over 
voor hoever de route over defensieterrein loopt. 

- Piet heeft contact gehad met Visit Brabant met een vrijwilliger, Piet is 
contactpersoon. Knooppunten uitbreiden in Wintelre. 

- Wim Wilting brengt in dat een aanwonende van het speelveldje Koemeer 
heeft geklaagd over wateroverlast. De evaluatie is gepland later dit jaar, 
maar er is weinig vooruitgang / verbetering. Wim gaat email sturen naar 
gemeente om weer daarover in contact te gaan. Het duurt nu al jaren en 
er moet nu echt iets gaan gebeuren. Zelfwerkzaamheid van bewoners 
wordt aangeboden, hopelijk komt er een financiële bijdrage van de 
gemeente, zodat het speelveldje structureel verbeterd kan gaan worden. 
  

Pr:  
 

5. Diversen:  
- Klachten geluidsoverlast omwonenden met betrekking tot de glasbak. 

Verzoek van Paul Verhoeven van de gemeente aan de Dorpsraad om hierin 
te bemiddelen. 
Daar is Jan Heuveling mee bezig. In 2015 zijn we er ook mee bezig 
geweest, nu in een keer weer klachten, de klachten komen niet bij ons 
binnen, maar bij de gemeente. Wij gaan vragen wat de klachten precies 
zijn en of de aanbevelingen uit 2015 ook zijn uitgevoerd. Reactie van Paul 
Verhoeven: gemeente is bereid, maar gaan jullie (als Dorpsraad)  met de 
klagers om tafel.  Graag eerst van de gemeente bericht hoe een en ander 
nu eigenlijk precies zit. Wordt vervolgd. Kan het zijn dat de glasbak 
versleten is? Te klein is?  Vaker geleegd?  

 
6. Rondvraag: 

Kees is nog iets vergeten: Er is een brief van de Kempengemeenten naar 
COVM gegaan over in bijzonder het militair oefenen (Herculessen), veel 
mensen zijn (werken) door corona nu thuis. De geluidsoverlast wordt 
erger ervaren, dit is niet zo wenselijk, graag tot een minimum beperken, 
defensie belooft beterschap: het wordt beter gecommuniceerd. Helaas is 
beter communiceren wel “leuk”, maar het helpt dus niets aan de overlast. 
Dan heeft de brief geen effect gehad. Jeroen Weekers gaat Kees z’n 
commentaar meenemen in de evaluatie. 

 
Arian: Met betrekking tot de zonnepanelen (ook langs de A67): De inspraak-

bijeenkomst in het dorp (Bastiaan) moet fysiek: nu ligt alles stil, 
toegezegd wordt dat men wacht op de inspraak van Wintelre. 
Brief wordt binnenkort huis aan huis verspreid. Wellicht kan dat via ‘t 
Blaaike. 
Ook heeft Arian snel navraag gedaan: Jeroen Weekers werkt zowel als 
secretaris bij LEO, is sinds kort directeur van de SLLE én hij werkt nog 20 
uur bij Gemeente Eersel. 

7. Volgende vergadering woensdag 24 maart 2021.  
8. Sluiting 


