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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre maandag 18 oktober  
Aanwezig : Henk v.d. Heijden, Sjaan Dieker, Jan Heuveling, Gerard van 
Ruijven, Jan-Wim Kerkhof, Karin van Esch, Kees Dankers, Jan Luttikhold, 
Piet Coppelmans, Wim Wilting 
Afgemeld Mars v.d. Bruggen 
 
1. Opening door de Voorzitter 
2. Presentatie Kern met Pit van de stichting Rondom De Meren door Cor 

Tholen. Verder aanwezig, Johnny v.d. Bliek, Joris v Hest, William van Loon. 
Korte samenvatting 
Realisatie droom van meer reuring rondom het Sportveld, de Meren. 
Beweging stimulering en meer verbinding met de Bosschuur. 
Drie thema’s ; educatie, sport en biodiversiteit. 
Samen fysiek, sociaal en mentaal fit. 
Betrekken van meerdere verenigingen. 
Voor jong en oud. O.a. meer bewegen voor senioren. 
Coördineren van allerlei activiteiten door en met verschillende verenigingen. In 
de praktijk zal een vereniging 3 tot 4 keer per jaar aan de beurt komen. 
Insectenbos, pluktuin/voedselbos, vlindertuin, bloementuin. 
Ook de school erbij betrekken. 
PowerPoint wordt gedeeld met Dorpsraad (is intussen ontvangen) 
Een mooi en ambitieus plan wat wij zeer toejuichen. 
 
3. Verslag vergadering 23 september 2021. 
Op wat kleine punten na wordt het goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen post.  

- Stilstaan bij het overlijden van Annie van Asten. 
- Definitief vaststellen agenda overleg B&W op 28 oktober (zie bijlage) . 

Deze agenda is zo compleet. 
- Uitnodiging aan de Dorpsraad voor de 2e bewonersavond voor het project 

Korenbloemlaan in Wintelre op 26 oktober a.s. in de Rosdoek. Henk vd 
Heijden gaat hier naar toe. 

- Gerard van Ruijven heeft zich aangemeld als 4e jurylid voor de ingediende 
projecten Dorpen maken het Verschil op 16 oktober. Gerard heeft hier 
geen terugkoppeling  meer van ontvangen. Verder was er weinig 
belangstelling buiten de gepresenteerde onderwerpen. Te weinig 
bekendheid aan gegeven. 

- Update: onderzoek energieopwekkende en geluidwerende voorziening 
langs de A67. De mensen van Royal Haskoning DHV zijn gestart met de 
eerste fase van het onderzoek. Dit betreft een analyse van het gebied en 
het opstellen van bouwstenen. We verwachten over een aantal weken over 
te kunnen gaan naar fase 2 van het onderzoek. Op dat moment zullen we 
u opnieuw informeren. Aan het einde van fase 2 willen we een 
informatieavond organiseren, waarin wij u meenemen in de tussentijdse 
resultaten. Hierover ontvangt u op een later moment nog een uitnodiging. 
Dit ter kennisname. 

- Samen Sterk - Eersel wordt mooier met jou. De bijeenkomst van de 
politie is op dinsdag 26 oktober. De locatie volgt nog, de inloop start om 
19.00 uur en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer 
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anderhalf uur. Gerard gaat hier naar toe. Eersel moet vermeld worden als 
gemeente Eersel 
 

5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn:  

- Evaluatie bloedprikken is geweest. Nog geen uitslag.  
- Contactpersoon voor peuterspeelzaal, Karin zal Elle Bartels benaderen. 
- Wim ten Boske ( is tijdelijk) contactpersoon voor de bibliotheek geworden 

na het overlijden van Annie. 
- Jan-Wim zal contact opnemen met de werkgroep over het preventiebeleid 

vanuit de gemeente over drugs/drankgebruik. 
 

Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 

- Concept-Omgevingsvisie 2.0 van Gemeente Eersel in relatie tot aanwijzing 
gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-gebied voor 
grootschalig zonnepanelenveld. We hebben met verwijzing naar de Nota 
van Beantwoording zienswijzen PlanMER een reactie op de Omgevingsvisie 
naar de Gemeente Eersel gestuurd en wel m.b.t. het geluidsaspect van 
weerkaatsing. We willen dat gedegen onderzoek hiernaar een van de 
bindende voorwaarden in de Omgevingsvisie wordt voor oprichting van 
zo’n zonnepaneelveld alhier. 

- Kees heeft hier nog een zienswijze op ingediend. 
- Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. Jan 

Heuveling heeft van Jelte de Gier (Defensie) de mondelinge toezegging dat 
de voertuigbewegingen naar het beginpunt van de oefeningen aan de 
westzijde via het terrein zullen lopen en niet over de openbare weg. Even 
afwachten hoe men deze belofte op schrift gaat stellen. Dit zou betekenen 
dat de nieuwe plannen geen extra verkeersbewegingen voor Wintelre zou 
opleveren. 

- Mail van 20 juni aan VTH met het verzoek tot een controle en evt. 
handhaving m.b.t. diverse zaken nabij de Zandstraat (Hier gaat de 
gemeente beginnen met herstelwerkzaamheden in overleg met de 
aangrenzende agrariër ) en Scherpenering. 
Vliegveld-gerelateerd:  

- De Veldhovense actiegroep ”Weg met de C130s over onze wijk” heeft 
binnenkort een gesprek met de luchtmacht. De luchtmacht lijkt echter niet 
genegen om het tactisch en laag aanvliegen naar het vliegveld af te 
schaffen. 

- Knegselbijeenkomst van BVM2 op zaterdag 9 oktober: Er lijkt een flink 
verschil van mening tussen de omwonenden(organisaties) enerzijds en het 
bevoegd gezag en het vliegveld Status anderzijds over het uitgangspunt 
van 2019 op basis waarvan volgens het advies van Pieter van Geel in 2030 
een overlastreductie van 30% moet zijn gerealiseerd. Verder was er een 
interessante presentatie van een hoogleraar van de TU Delft. 
Samengevatte conclusie: Er komen veel innovaties in de luchtvaart aan, 
maar die gaan pas op langere termijneffect hebben. Als we aan het 
klimaatakkoord van Parijs willen voldoen, zal minder vliegen 
onvermijdelijk zijn.   
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- Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 
321 NEO en Boeing 737 MAX): Nog steeds geen nieuws. Is nog steeds in 
onderzoek bij de fabrikant (althans v.w.b. Airbus). Het gelijksoortig 
verschijnsel is v.w.b. Boeing wel door Leo-Jan genoemd tijdens de laatste 
LEO vergadering, maar daar is voor zover bekend nog geen actie aan 
verbonden.  Geen nieuws te melden. 
 

Verkeer:  
- Geen agendapunten. 
- Discussie over de inrichting van de 30 kilometergebieden. 
- Fietspad langs de Merenweg naar het voetbalveld verdiend een degelijke 

opknapbeurt, verharding en verlichting. Jan Heuveling gaat er nog een 
brief aan wagen. 

 
Wonen: 

- Koemeersdijk: 11 oktober gestart met bodemsanering en bouwrijp maken. 
- Waarschijnlijk zal dit jaar nog een informatiebijeenkomst in Wintelre 

gehouden worden. 
- Zodra Koemeersdijk in de uitgifte fase zit gaan we de nieuwe plannen 

opstarten. De gemeente praat over fase 2 (bij ons wordt gesproken over 
fase 3) 

- De woongroep gaat op korte termijn weer in overleg met de gemeente. 
- Verslag gesprek zaligheden:  

o De woningstichting is bezig met het plan om 7 huurwoningen en 7 
koopgarantwoningen te realiseren in dit plan. Zoals de wet 
voorschrijft kunnen geen voorkeursbehandelingen plaatsvinden bij 
de toewijzing van de huurwoningen. 

o Momenteel is er veel behoefte is aan woningen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. Er is een grote vraag bij de starters en 
senioren naar koopwoningen op maat.  

o De KBO geeft aan dat er nog een 30-tal seniorenwoningen nodig 
zijn in de toekomst. Dat kunnen dus ook kleinere koopwoningen 
zijn.  

o Wat zorg betreft wil de woningstichting dit zo mogelijk toch situeren 
in Kempkeshof.   

o De huidige 4 senioren huurwoningen aan de Margrietlaan zullen op 
termijn gerenoveerd worden en aan de huidige normen worden 
aangepast.  

o Verder is men nog aan het kijken of er mogelijkheden zijn bij de 
HAT-woningen maar daar mag men eigenlijk weinig van 
verwachten. Af en toe zijn er problemen bij deze woningen. Het is 
zaak om dit bij de woningstichting te melden. Op grond van de 
klachtenmeldingen kan men actie ondernemen. Momenteel zijn de 
problemen die er waren opgelost. De woningstichting kijkt ook 
nadrukkelijk naar de leefomgeving bij toewijzing en bij klachten. 

- Visie rondom de pastorie is klaar. Binnenkort overleg tussen Sengers 
(projectadviseur) en Dhr. M. van Mol met de gemeente. 

- Gemeente Eersel  wil veel huizen gaan bouwen, voor Wintelre zou dit een 
honderdtal woningen betekenen ( Hier gaat echter fase 2 van de Koemeer 
nog vanaf -/- 39) 
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Recreatie en natuur:   

- Het paadje naar het watertappunt bij het Ouw Meer moet nog aangelegd 
worden. Wim neemt contact op met de gemeente. We hebben 
complimenten ontvangen van de producent vanuit de tappunten voor de 
mooie uitvoering in beeld en woord. Ook nog een bedankje voor de mooie 
bloemen die de fotograaf heet mogen ontvangen. 

- 6 november worden de luchtzuiverende planten uitgedeeld. Graag 
aanmelden bij de Natuurwerkdag, komt in het Blaaike. 

- Singel achter de Steenoven, plannen  zijn gewijzigd. Er komen minder 
bomen dan gepland. 

- Herstel houtwal : Project gaat beginnen. Kleinschaliger dan in eerste 
instantie beloofd, heeft te maken met personeelstekort bij de gemeenten. 
Er gaan wel wat projecten van start, in overleg met de boeren o.a. herstel 
van de Zandstraat. 
 

Pr:   
- De nieuwsbrief is niet overgenomen zoals de bedoeling was. Er zijn 

kaartjes weggelaten. Piet heeft nog contact met de redactie van het 
Blaaike. 
 

6. Diversen:  
- Brief geschreven over de gewijzigde schooltijden zodat defensie hier 

rekening mee kan houden met de rijlessen en het zware militaire verkeer. 
Er is sinds vorig jaar een continurooster. Leerlingen blijven dus tussen de 
middag op school en eten daar. 

- De nieuwe glascontainer is geplaatst, hij ziet er solide uit en lijkt ook 
minder lawaai te maken. 

-  
 
7. Rondvraag: 

- Jan Heuveling : Hoe zit het met de vergunning rond het Toegankelijk 
Ommetje. Hij gaat hier achteraan. 

- Wim : Houd het onderhoud van de speelterreinen in de gaten. 
 
8. Volgende vergadering dinsdag 23 november 2021.  
 

Notulist Karin van Esch 


