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Verslag online vergadering Dorpsraad Wintelre maandag 17 mei 
2021 
Aanwezig: Ineke Neggers (namens Zorg&Welzijn), Kees Dankers, Henk 
v.d. Heijden, Gerard van Ruijven, Jan Heuveling, Piet Coppelmans, Jan 
Luttikhold, Karin van Esch, Arian Wouters, Mars van der Bruggen, iets 
later schuiven aan: Wim Wilting en Jan Wim Kerkhofs.                                                                                                                             
Afgemeld: Jan Klaasen. 

 
1. Verslag vergadering 22 april 2021. 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen post  

 Brief van Jan van Ham over pastorie en Anders Wonen. Jan Heuveling 
heeft Jan van Ham een antwoord gegeven op zijn vragen. Vanuit Zorg 
en Welzijn wil men onder de aandacht brengen dat de werkgroep het 
wel belangrijk vindt dat een dergelijke voorziening in Wintelre zou 
komen, omdat het fijn zou zijn als demente Wintelrenaren in Wintelre 
kunnen blijven wonen. 

 Jan Heuveling meldt dat er nog verder mailcontact geweest is met Jan 
van Ham. Binnen 2 maanden wordt er een gebiedsvisie vastgesteld 
(soort paspoort voor een gebied). Daarin komt te staan wat er in en 
rond de pastorie mag gaan gebeuren. Hierover is contact met Ad van 
Gestel (van de gemeente). 

 
4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

 
Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W: 
 Gesprek met Kinderopvang NummerEen. Er is een wachtlijst, maar ze 

zeggen niet hoeveel mensen hierop staan. Ze willen dat waarschijnlijk 
ook niet zeggen. Ze zijn  commercieel en gaan alleen een nieuwe groep 
starten wanneer er voldoende kinderen daadwerkelijk komen. Er wordt 
aan gewerkt, we moeten nog eventjes afwachten. Ellen Bartels gaat 
een stukje voor ‘t Blaaike schrijven. 

 Activiteiten Kempkeshof: We starten dinsdag 8 juni en donderdag10 
juni de crea-middag. Dan kan alles weer langzaam opstarten, want dan 
zijn alle vrijwilligers gevaccineerd. 

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

Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig 
zonnepanelenveld: Brief van de gemeente Eersel d.d. 24-03-2021 zal 
nu ook in ’t Blaaike gepubliceerd worden. Er wordt daarin verwezen 
naar de gemeente site waarop enkele vragen staan met bijbehorende 
antwoorden en de mogelijkheid bestaat tot online stellen van andere 
vragen. Op 19 mei ’s-avonds van 19 – 21 u. is er een online 
voorlichtingsbijeenkomst over de MER aangaande de Regionale Energie 
Strategie die tot 14 juni ter inzage ligt. Aanmelden via site van 
Metropoolregio Eindhoven. 
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 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide: Is 
er al een reactie van de gemeente Oirschot op de brief die Jan 
Heuveling op 30-03-2021 namens D.R.W. aan hen heeft gestuurd? Ze 
hebben een ontvangstbevestiging gestuurd, verder nog niets gehoord. 

 
 
Vliegveld-gerelateerd: 
 Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve 

circuitvliegen in relatie tot de geluidszonering en ervaren overlast: Is 
doorgeschoven naar de werkgroep Geluid van het L.E.O. Kees heeft ter 
verdere onderbouwing nog meerdere voorbeelden van het 
circuitvliegen gestuurd aan Jeroen Weekers en Cees Beemer. Ook heeft 
Kees dit nog eens toegelicht tijdens een gesprek met Jeroen Weekers 
op 6 mei jl. 

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 
321 NEO): Nog geen nader bericht. Komt ter sprake op COVM 
vergadering in juni.  

 Presentatie m.b.t. het L.E.O. door Jeroen Weekers: Wordt 
doorgeschoven tot er weer fysieke dorpsraadvergadering mogelijk zijn. 

 
Verkeer:  
 Geen nieuwe ontwikkelingen 

Gerard heeft een puntje: In de Willibrordusstraat is het tamelijk druk, 
de huizen staan te trillen van het zware verkeer dat erdoor rijdt. Ze 
rijden 55-60 kilometer per uur. Het is een 30 kilometer-zone, maar dit 
is niet zo ingericht als een 30-kilometer zone. Er zouden gesprekken 
komen over herinrichting van de Willibrordusstraat. Klopt zegt Arian, 
herinrichting gaat onderwerp worden in het najaar, dat staat op de rol. 
Bij Gerard gaat het wegdek nu over van asfalt naar bestrating en dat 
veroorzaakt de herrie en trillingen. Dus dat moet echt anders ingericht 
worden. Slikdijk is nu prima, daarover is iedereen tevreden. 
De herinrichting van de Willibrordusstraat staat gepland: in 2022 de 
voorbereiding en in 2023 de uitvoering. 

 
 
Wonen:  
 Brief m.b.t. de Pastorie is beantwoord 
 Koemeersdijk is verder nog niets over bekend. 
 Ad van Gestel is wel om de ontwikkelingen op deze punten gevraagd, 

maar er is nog geen antwoord terug. 
Inmiddels is het proces opgestart van gronduitgifte. Er zijn gesprekken 
met woonstichting over huurwoningen en als alles is uitgewerkt, dan 
praten met gemeente over hoe alles in z’n werk moet gaan., Hopelijk 
kan dit allemaal op korte termijn. 

 
Recreatie en natuur:  
 Stand van zaken wateroverlast bij de speeltuin van de Koemeer. Karin 

heeft gehoord dat er een laag geel zand is aangebracht. Waarschijnlijk 
is dit slechts een lap-middeltje. Rond november komt er een schouw. 
Wim gaat dit dan coördineren. 
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 Het jeu de boules baantje is gerealiseerd (via “Dorpen maken verschil”) 
het wordt veelvuldig gebruikt. 

 Verder is er een bericht naar de gemeente gestuurd over het maaien 
van pad achter Dennenoord. Er is gemaild naar Cas van Vroonhoven.  

 
Pr:  
De PR-commissie is gereduceerd met 1 persoon, Lobke is gestopt. 
Mochten er mensen zijn binnen de Dorpsraad die erbij willen komen, dan 
kunnen ze zich melden. Anders gaan ze van de Dorpsraad iemand erbij 
zoeken. Misschien een oproep in ‘t Blaaike. 
 

5. Diversen:  
 Stand van zaken overlast glasbak. Er wordt op dit moment gekeken 

wat eraan gedaan kan worden. Ze zijn ermee bezig. 
 Voor wat betreft de watertappunten: Eentje komt op de hoek 

Kerkstraat / Dries, de andere langs het bankje bij het fietspad langs het 
Ouw Meer. 
Beide twee locaties zijn goedgekeurd. Jan vd Ven heeft inmiddels twee 
gedichtjes aan- geleverd, deze worden als verrassing nog even stil 
gehouden. Contracten liggen nu ter ondertekening bij Brabant Water, 
gaan daarna naar Gemeente ter ondertekening. Waarschijnlijk gaat een 
en ander rondom de ingebruikname met de nodige feestelijkheid, want 
de Rotary-Club Eindhoven – Kempenland hebben (inmiddels hadden) 
een jubileum. Wim gaat hierover contact opnemen met Anja Thijs. 

 
6. Rondvraag 

Kees is iets vergeten te melden over het zonnepanelenveld en de MER. Hij 
heeft de stukken gelezen (200+ pagina’s!) en gaat zich buigen over een 
zienswijze met betrekking tot de geluidseffecten van een 
zonnepanelenvlakte. 
 
Karin: ze stond bij de Kledingbak bij school, die was vol. Er staat een 
telefoonnummer bij en dat heeft ze gebeld, maar ze moest contact 
opnemen met de gemeente. Tegenwoordig valt dit onder de gemeente. 

 
7. Volgende vergadering dinsdag 22 juni 2021.  Dan is Gerard op vakantie. 

 
8. Sluiting 


