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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre dinsdag 22 juni 2021 
Aanwezig: Marja Geven (namens Zorg&Welzijn), Jan Heuveling, Jan Klaasen, Jan 
Luttikhold, Karin van Esch, Kees Dankers, Anny van Asten, Mars van der Bruggen 
Afgemeld: Wim Wilting, Henk van der Heijden, Piet Coppelmans, Gerard van 
Ruijven. 
 
1 Vaststellen van Voorzitter Jan Luttikhold neemt de honneurs waar. 
2 Martien van de Bosch van het Kekkeneind is gekomen om in te spreken over 

zijn straat, omdat daar te hard wordt gereden. Maar er wordt niet 
gehandhaafd en het is officieel wel een 30-kilometer-zone, hoewel de verdere 
inrichting van de weg niet overeenkomstig een 30-kilometer-zone is. 
Doordat Kekkeneind een 30 kilometer-weg is geworden, heeft men geen 
recht van klagen over geluid meer (“Want het is een 30 kilometer-weg”) 
De weg is vernieuwd, maar nu zijn alle rechten weg. 
Er is teveel doorgaand verkeer en het nadeel van doorgaand verkeer is, dat 
men alleen van A naar B wil, en zo snel mogelijk, dus men wil niet langzaam 
rijden. 
Martien geeft de tip om op SWOV.nl te Googelen, dat levert een hele trits 
van regels waar een 30-kilometerzone aan moet voldoen. 
Als er niet wordt gehandhaafd, heeft het instellen van snelheidslimieten geen 
nut. 
Aan dertig km houdt niemand zich, aan vijftig km misschien wel. 
Naast de snelheidsbeperking, is er subsidie gegeven voor geluidsisolatie. Dit 
is gedaan toen de weg nog een 50-kilometer weg was, omdat deze subsidie 
alleen te krijgen was, als er sprake is van een 50-km weg. Nadat de subsidie 
binnen was, hebben ze er 30-km van gemaakt. 
Martien vertelt dat de geluidsoverlast weliswaar minder is, maar omdat er 
veel te hard wordt gereden is er toch nog veel geluid. Maar in geval van een 
30-km-zone is er geen regelgeving voor geluid. 
Wat kunnen wij betekenen voor de aanwonenden van Kekkeneind? 
Als Dorpsraad kunnen we vragen aan de gemeente of ze meer willen 
controleren en dus beter handhaven. Klopt de inrichting voor een 30-km 
zone? Anders kan de politie niet handhaven. 
Eventueel nog na laten gaan of er nog mogelijkheden zijn om de snelheid 
toch te beperken. 

 
3 Verslag vergadering 17 mei 2021. 
4 Vaststellen agenda 
5 Ingekomen post.  

 Reactie gevraagd - Bestuursopdracht energie-opwekkende en 
geluidwerende voorziening langs de A67. We hebben daar geen reactie op 
gestuurd, omdat het eigenlijk een zaak is voor de dorpsraden rondom de 
A76 

 Verkeersoverlast Kloosterstraat waar veel verkeer door komt en te hard 
gereden wordt. Dit wordt meegenomen in de brief die we toch al naar de 
gemeente gaan sturen over Kekkeneind (zie hierboven bij punt 2). 

 Verzoek van Jan van Ham. Wat hebben wij aan de gemeente gestuurd? 
Wij hebben naar aanleiding van zijn presentatie NIETS naar de gemeente 
verstuurd, dit is nogmaals aan Jan van Ham medegedeeld. 
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6 Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
 

Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W: 
 Gesprek Kinderopvang NummerEen: het stukje in het Blaaike over de 

kinderopvang zal vooral gaan over het op de wachtlijst blijven staan met 
de vraag om kinderopvang, ook als men niet bij NummerEen terecht kan 
en elders naartoe gaat. Op die manier hopen we een werkelijke wachtlijst 
te kunnen samenstellen. NummerEen heeft mondeling aangegeven 
hieraan mee te willen werken. Mededelingen over die wachtlijst zullen 
door hen dan worden gedaan. Als het probleem op die manier duidelijker 
wordt kan er wellicht toch actie nodig zijn en komen. In de 
kabinetsformatie is de kinderopvang ook onderwerp van gesprek. De 
eerste geruchten gaan dat het voor iedereen gaat gelden en door het rijk 
zal worden bekostigd. Dan ontstaat waarschijnlijk dus een andere situatie.  

 Activiteiten Kempkeshof zijn weer gestart vanaf 8 juni.  
 Het evaluatiemoment voor het bloedprikken is uitgesteld en verplaatst 

naar 6 juli 2021. Indien men nog punten heeft dit graag melden. 
 Op 14 juni hebben Mars en Kees deelgenomen aan de digitale 

bijeenkomst ‘Reis van een statushouder c.q. nieuwe Kempenaren’. Tot 27 
juni kan de presentatie worden teruggekeken. Met ingang van 2022 gaat 
er e.e.a. veranderen m.b.t. de begeleiding van statushouders 
(asielzoekers met een verblijfsvergunning). De gemeente gaat daarbij 
meer de regie voeren (lag de laatste jaren meer bij de statushouders 
zelf), waarbij men ook de dorpsraden intensief wil gaan betrekken. Wie 
van de werkgroep Zorg en Welzijn wil dit mee oppakken nu Jan Kruit geen 
lid meer is van onze Dorpsraad? In het najaar wil de gemeente hierover 
graag een bijeenkomst opzetten voor elk van de dorpen in Eersel om te 
kijken hoe een en ander vorm te gaan geven. 

 Kempisch preventie-akkoord. Is een landelijk initiatief. Gaat vrij breed 
over jongeren met problemen tot en met ouderen met problemen. Jan – 
Wim is contactpersoon met Pim Verhees (jongerenwerker), zodoende is J-
W erbij betrokken geraakt. J-W heeft het Kempisch Preventie-akkoord 
gestuurd per email. 
Jan Luttikhold zal het aan iedereen doorsturen. 
Er gaat een informatieavond georganiseerd worden voor Wintelre. Dit ook 
in samenspraak met eerdere initiatieven (o.a. Eyes Wide Open), die niet 
door konden gaan i.v.m. corona. 
Iedereen kan het Akkoord lezen en er een volgende keer in de 
vergadering op terugkomen. 

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

(De Hut) als pilot-gebied voor grootschalige zonnepanelenvlakte: De 
publicatie van de gemeente Eersel d.d. 24-03-2021 is ook in ’t Blaaike 
gepubliceerd. Kees Dankers heeft op 19 mei deelgenomen aan een 
digitale voorlichtingsbijeenkomst over de MER aangaande de Regionale 
Energie Strategie. Naar aanleiding daarvan heeft Kees op 22 mei op eigen 
titel een mail met opmerkingen geschreven aan Jeroen Weekers. De 
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PlanMER lag tot 14 juni ter inzage en door Kees is namens de Dorpsraad 
tijdig (in twee delen) een zienswijze ingediend gericht op o.a. de evt. 
geluid(reflectie)effecten. 

 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide: Op de 
brief die Jan Heuveling op 30-03-2021 namens D.R.W. aan de gemeente 
Oirschot heeft gestuurd is nog geen antwoord gekomen (behalve een 
ontvangstbevestiging). Wel is het inrichtingsplan Compagnies 
Oefenterrein Oirschot vrijgegeven voor inspraak. Dit kan vanaf 16 juni tot 
en met 28 juli 2021. Het stuk staat op de website van de gemeente 
Oirschot. Er is wederom een e-mail gestuurd omdat we nog steeds geen 
reactie hebben ontvangen. 

 Kees heeft op 20 juni een mail aan VTH De Kempen geschreven met het 
verzoek tot een controle en evt. handhaving m.b.t. diverse zaken die door 
ons zijn geconstateerd nabij de Zandstraat en Scherpenering. Maurice 
Francken (VTH) blijkt met (deel)pensioen, maar heeft het bericht ter 
behandeling doorgezet naar dhr. J. van Maren (VTH) en mevr. Anneke 
Meulenbroeks (gem. Eersel). 

 
Vliegveld-gerelateerd: 
 Op 3 juni is er weer een COVM-vergadering geweest, waarbij Kees digitaal 

aanwezig was. Cees Bemer heeft een presentatie gegeven over 
gezondheidsaspecten. 
Naar aanleiding van de COVM vergadering heeft Kees op 6 juni een 
commentaar mail geschreven aan Jeroen Weekers, Cees Beemer en Klaas 
Kopinga. Hier is verder geen reactie hunnerzijds op gekomen. 

 Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve 
circuitvliegen in relatie tot de geluidszonering en ervaren overlast. Omdat 
de COVM-vergadering van 3 juni hierover helaas geen duidelijkheid heeft 
gebracht, heeft Kees (na kort overleg met Cees Beemer) hierover een 
mailwisseling gehad met Peter Hardenbol van het bureau geluidhinder van 
de luchtmacht. Op grond van de door hem gegeven antwoorden is door 
Kees een overleg aangevraagd met de werkgroep Geluid van het L.E.O. 
Nog niet duidelijk of en wanneer dat zal plaatsvinden. 

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 
321 NEO): Ligt momenteel bij Eindhoven Airport om een oplossing te 
zoeken (in samenwerking met de betreffende luchtvaartmaatschappij, 
zijnde Wizzair)  

 Presentatie aangaande het L.E.O. door Jeroen Weekers: Was 
doorgeschoven tot er weer een fysieke dorpsraadvergadering mogelijk is. 
Kunnen we vanaf nu dus evt. gaan inplannen. Kees vraagt aan Jeroen of 
de presentatie alleen voor de Dorpsraad is, of dat hij het breder wil 
hebben en dat we een aparte bijeenkomst beleggen voor meer mensen 
uit Wintelre. 

 Slaapverstoringsonderzoek. Kees gaat info hierover naar Piet sturen en 
hem vragen om een stukje in ‘t Blaaike te schrijven, zodat inwoners van 
Wintelre mee kunnen doen aan het onderzoek. 

 
Verkeer:  
 Voetpad Mostheuvel- Koemeershoeve is weer open. 
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 Herhaald verzoek aan de gemeente Eersel om aan buurgemeente 
Eindhoven te vragen niet alleen de Landsardseweg te onderhouden in 
2021 maar om het fietspad vanaf de gemeentegrens tot aan het kanaal te 
vernieuwen en te verbreden. Eindhoven heeft gemeld dat eind 2021 wordt 
er hersteld, gemeente Eersel moet nogmaals een verzoek indienen bij 
Eindhoven. 

 Het bouw/vrachtverkeer zal de gemeente voor een periode van 2 jaar 
zoveel mogelijk mijden uit de wijk Koemeershoeve. 

 Toegankelijk Ommetje wordt onder de aandacht gehouden bij de 
gemeente. Vragen of de vergunningen al zijn aangevraagd. 

 
Wonen:  
 Op 28 juni om 14.30 uur is er een overleg met wethouder Kraaijeveld. Op 

de agenda staat: 
o Koemeersdijk: tijdspad realisering bouw woningen, bouwverkeer 

tijdens bouwperiode (2 jaar), huur- koop- toewijzing, nieuwe 
plannen, wanneer gaan ze precies beginnen en wat gaat er precies 
gebouwd worden.  
Jan vertelt nogmaals wat er gebouwd gaat worden: 9 vrije sector 
woningen, 6 woningen type tweekapper, 24 rijwoningen ( 
waaronder sociale koop en huur). 

o Indicatief voor de rijwoningen 2 rijen van 7 woningen en 2 rijen van 
5 woningen. (totaal 24 dus). Het totale plan omvat 39 woningen. 
Ook nieuwe plannen voor meer woningen gaan besproken worden. 

o Situatie pastorie in samenhang met het gebouw van de Rabobank 
met betrekking tot gebiedsvisie wordt besproken. Ook in relatie tot 
de zorg die geboden zal gaan worden. 

 
 Op 14 september om 10.00 uur is er een gesprek met de Woningstichting 

De  Zaligheden. Op de agenda staat: 
o Huurwoningen Koemeersdijk 
o Koopwoningen mogelijk via CPO 
o Toekomstige plannen huurwoningen 
o Hoe zijn precies de regels voor toewijzing huurders. 

 De nieuwe straatnaam in de uitbreiding is Koemeersloop. Dit is de nieuwe 
weg die parallel en ten noorden van de Groot Koemeer loopt. 

 
 

Recreatie en natuur:  
 

 Momenteel wordt het groen in het centrum van Wintelre slecht 
bijgehouden,  er wordt slordig gemaaid, ook te laat. De plantsoenen 
liggen er niet netjes bij. Karin zal het melden. 

 Wim blijft speelveld bij het Koemeer volgen. Op dit moment is er geen 
nieuws te melden nu over dit onderwerp. 

 Melding gemaakt bij de gemeente over bestrijden onkruid m.b.v. stoom, 
er is veel te hoog gespoten waardoor onderste 30cm bladeren van 
bestaande, vaste planten nu bruin zijn geworden en afsterven. 
Terugmelding van gemeente via Cas van Vroonhoven. Is een proef en 
wordt nog geëvalueerd. Voorlopig zegt men dat er waarschijnlijk geen 



 
 

5 

blijvende schade voor volgend jaar aan de getroffen planten te 
verwachten is. We zullen het in de gaten houden en als de planten niet 
herstellen, kan er een claim naar de gemeente.  

 
Pr:  
Geen meldingen. 

 
7 Diversen:  

 Reactie van Anne Evers-van der Smagt Samenwerking 
Kempengemeenten, Afdeling VTH, Team Beleid en Juridisch op de vragen 
van Jan Heuveling betreffende bezwaarprocedure. 

 Voortgang watertappunten. Voorstel gedichten en foto's ingestuurd. 
Wordt volop aan gewerkt door de gemeente. Datum ingebruikname nog 
niet bekend, zal ergens augustus worden. 
Vraag: krijgen wij een kopie van de overeenkomsten tussen de gemeente 
en de Rotary. Dit verzoek gaat naar Arian. 

 
 
 
8 Rondvraag 

 Jan Heuveling. Heeft het idee dat VTH De Kempen het “heel erg druk 
hebben”,  hij heeft een aantal verzoeken tot handhaving ingestuurd, maar 
er komt maar weinig actie. Maurice Franken zou ons op de hoogte houden, 
maar heeft dat nooit gedaan. Maar weer dezelfde mail sturen… 
Herhalen, herhalen, herhalen… 

 Anny: Hoe is het met de Luchtzuiverende planten??? 
Er is overleg geweest met de beide hoveniers. Het eerste weekend van 
november gaan we de planten rondbrengen, mits de planten geleverd 
kunnen worden, want die markt is net zo overspannen als de huizenmarkt 
en de bouwmarkten. 

 Mars: heeft het gevoel dat het veel energie kost om dit “werk” te doen 
voor de Dorpsraad, maar dat het zo weinig oplevert.  

 Veel lof voor Arian, maar het is maar taaie kost om met de gemeente iets 
voor elkaar te krijgen (zoals handhaving). 

 Zullen we Leon Kox eens uitnodigen, omdat hij de wethouder van ons dorp 
is en we missen het contact. 

 
 
 
 
9 Volgende vergadering woensdag 21 juli 2021.  
                                                                                                                                                                                                                            
10 Sluiting 
 

 


