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Verslag digitale vergadering Dorpsraad Wintelre dinsdag 16 november 
 
Aanwezig : Henk v.d. Heijden, Sjaan Dieker, Jan Heuveling, Gerard van Ruijven, 
Jan-Wim Kerkhof, Kees Dankers, Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, Wim Wilting, 
Mars v.d. Bruggen 
Iets later aangeschoven: Jan Klaasen 
Afgemeld : Karin van Esch 
Verder zou aanwezig zijn  tijdens het eerste gedeelte van de vergadering: Sjaak 
Cox. De heer Cox is echter niet bij de vergadering aanwezig geweest. 
 
1. Opening door de Voorzitter 
2. Verslag vergadering 18 oktober 2021. 
3. Vaststellen agenda 
4. Ingekomen post.  

 Elle Bartels wil contactpersoon worden voor de peuterspeelzaal, 
kinderopvang, bso en school gerelateerde zaken. Gevraagd of ze ons op 
de hoogte wil houden van nieuwe ontwikkelingen en problemen die er 
spelen. Ze zal af en toe de dorpsraadvergadering bijwonen. 

 Bezoek aan KempenPlus op 22 november geannuleerd i.v.m. corona. Er 
wordt een nieuwe datum gepland 

 Geplande bijeenkomst op 15 november van Stichting Rondom de Meren 
i.v.m. corona niet doorgegaan. Nieuwe datum wordt gepland. 

 Het Blaaike bestaat 50 jaar. Ze willen een speciale uitgave uitbrengen en 
vragen aan gebruikers of ze copy aan willen leveren over anekdotes, 
feiten of herinneringen van de afgelopen 50 jaar. 

 Verslag overleg met B&W van 28 oktober. Kees heeft zijn opmerkingen 
naar Arian gestuurd, dat kunnen de anderen ook doen. Wim Wilting 
heeft een opmerking over wonen.  “Momenteel zijn de problemen die er 
waren opgelost” staat in het verslag, maar dat komt niet overeen met de 
actuele situatie.  

 Bibliotheek: Geert Welten peilt behoefte om een bibliotheek servicepunt 
in Wintelre te creëren. Hier zouden ook met name kinderen gebruik van 
kunnen maken. Cubiss zorgt voor de logistiek voor bibliotheken. Voor de 
bibliotheek zelf is het belangrijk dat er met vrijwilligers wordt gewerkt.  
Sjaan Dieker heeft 6 december een overleg met de Bieb-commissie. Dan 
gaan ze het erover hebben. Ook over eventueel de Rosdoek. 

 
5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn:  

 Bloedprikken in de Rosdoek is verplaatst naar dinsdag morgen van 07.45 
tot 08.30 uur. In principe zou dit slechts voor één maand zijn, maar dat 
is te kort om iets te kunnen concluderen. Er is gevraagd om deze periode 
te verlengen. Nog geen reactie. Problemen met nuchter zijn en het 
tijdstip voor de trombosedienst zijn hiermee opgelost. Er wordt nog 
gewerkt aan het digitaal aanmelden. 

 
Sub vliegveld:  

 Bestemmingsplan-technisch: 
 Concept-Omgevingsvisie 2.0 van Gemeente Eersel in relatie tot 

aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-
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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 
aspect van geluidsreflectie (weerkaatsing) en geluidsinterferentie (elkaar 
versterkende inkomende en weerkaatste geluidsgolven). De gemeente 
gaat onze reactie intern bespreken en bekijken hoe ze het gaan 
meenemen in de Omgevingsvisie 

 Informatieavond zonnepaneelveld Wintelre op 24 november a.s. 
 

o Vragen: Er zullen ook mensen zijn die er heel blij mee zijn. Levert 
veel geld op voor de grondeigenaren. 

o Het is de vraag of de bijeenkomst doorgaat. 
o Wij willen dit persé fysiek, maar de gemeente wil het schijnbaar 

tóch digitaal laten doorgaan. (Komt hen waarschijnlijk ook beter 
uit.) 

o Jan Wim: heeft persoonlijk nogal zware bedenkingen tegen het 
zonnepanelenveld, maar weet ook dat het door zal gaan. 

o Kees: Wat schiet Wintelre als dorp hiermee op? 
o Dit plan zou pas uitgewerkt worden, als het langs de A 67 duidelijk 

was wat daar kan komen.  Maar toch gaan ze nu al door met hier. 
 

 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. We 
wachten nog op schriftelijke bevestiging hiervan 

 Landschappelijke inpassing opslagperceel Schippers aan de Scherpenering. 
Loopt nog bij de gemeente. 

 Kees heeft een brief naar de gemeente Eindhoven gestuurd m.b.t. het 
gerucht als zou de motorcrossclub Oirschot zijn activiteiten verplaatsen 
naar lawaaisportterrein De Landsard. Nog geen enkele reactie ontvangen. 
Gisteren reactie gehad. Dergelijke aanvraag ligt er volgens Eindhoven niet. 
Er is geen contact over geweest. Uit krantenartikel blijkt: vanuit Oirschot 
is het eigenlijk een wens van de omwonenden (en er komt in het gebied 
richting het crossterrein van Oirschot een nieuwe woonwijk). Goed in de 
gaten blijven houden. 
 

o Vliegveld-gerelateerd: 
 Gesprek Veldhovense actiegroep ”Weg met de C130s  Hercules over onze 

wijk” met de luchtmacht heeft plaatsgevonden. Bij de keuze van de routes 
spelen veiligheid en overlastbeperking. Om geluidsoverlast boven 
Eindhoven te voorkomen is (wederom) gekozen om ook bij het oefenen 
van het tactisch aanvliegen niet vanuit het oosten (Eindhoven) aan te 
vliegen, maar vanuit het westen (Wintelre noord). Dit is de zoveelste 
beleidskeuze ten nadele van ons dorp (denk ook aan hondenkennel, 
proefdraaiplaats, circuitvliegen, etc.). Deze Veldhovens actiegroep wil 
vooral de onveiligheid/ risico’s van het tactisch aanvliegen aan de kaak 
stellen. 

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 
321 NEO en Boeing 737 MAX): Nog steeds geen nieuws. Is nog steeds in 
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onderzoek bij de fabrikant (althans v.w.b. Airbus). Duurt erg lang en 
ondertussen wordt er steeds meer met deze typen vliegtuigen gevlogen.  

 Er is een schrijven naar de secretaris van de COVM over de extreme 
(weliswaar lokale) geluidsoverlast van de bewakingshondenkennel in de 
nachtperiode. Er is een kopie naar secretaris van het LEO, naar Cees 
Beemer (klankbordgroep Eersel) en afd. communicatie van de vliegbasis. 
Vooralsnog geen enkele reactie ontvangen. Vandaag reactie gehad. Kees 
verwacht er niets van. De honden blaffen soms vanaf kwart voor vier ‘s 
nachts  ( 03.45 uur!!) tot ruim na zeven uur. Ook ’s-avonds tussen 23 en 
24 u. vaak langdurig blaffen. 

 Jaarvergadering BOW op 22 november a.s. Digitaal of gaat niet door? 
 Volgende COVM-vergadering op 16 december a.s. Digitaal van 13 – 16 

uur. 
 

Verkeer:  
 Geen agendapunten. 

 
Wonen: 

 Koemeersdijk: we verwachten op korte termijn mededelingen over een 
informatieavond.  De bedoeling is eind van dit jaar of begin volgend jaar. 

 De corona-maatregelen zullen dit echter zeker naar eind december begin 
2022 uitstellen. We hopen dan wel dat er doorgewerkt kan worden. 

 Nieuwe plannen komen dan ook aan de orde. 
 Ook wat de pastorie betreft verwachten we op korte termijn nadere 

berichten. 
 

Recreatie en natuur:  
 Herfstwandeling, goed verlopen. 245 deelnemers. 
 Project Houtwal terug in Wintelre. Aangegeven dat we de grote 

Amerikaanse eiken zoveel mogelijk willen behouden, ook al zijn ze niet 
inheems. 

 Project luchtzuiverende plantjes. Heel goed verlopen met hulp van vele 
vrijwilligers. Zie woordje in ‘t Blaaike. 

 Speeltoestel in de Korenbloemlaan is weggenomen, omdat het niet door 
de keuring kwam. Er komt een nieuw toestel (in de zandbak). Naar 
verwachting zal deze in het eerste kwartaal van 2022 geplaatst worden. 
Moet dit nog teruggekoppeld worden naar de bewoners? Even checken. 

 Watertappunt bij Ouw Meer is klaar. Gedicht is heel leuk!  Ook het 
watertappunt op dorpsplein Den Dries is gereed. Dank aan Wim voor de 
begeleiding van dit project. 
 

Pr:  
 

6. Diversen:  
 Teams vergadering 18 november over de Transitievisie Warmte. Gerard 

neemt hieraan deel. Jan zal een de betreffende mail doorsturen naar 
Gerard. 

 Vergaderschema voor 2022: maandag 17 januari, dinsdag 22 februari, 
woensdag 23 maart, donderdag 21 april, maandag 19 mei, dinsdag 21 
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juni, woensdag 20 juli, augustus vakantie, donderdag 22 september, 
maandag 17 0ktober, dinsdag 15 november, woensdag 21 december 

 
7. Rondvraag 

 
 Sjaan: In zorg en welzijn is besproken dat de praktijkondersteuner die 

1x per week komt, voortaan de medicatie meebrengt voor diegenen die 
het niet zelf kunnen ophalen.  

 Mantelzorgdag was perfect geregeld. High tea gehad in Knegsel. 
 Piet: kopij op tijd aanleveren 
 Mars stopt met haar bestuursfunctie van de dorpsraad. 
 Jan Luttikhold wil graag iemand erbij voor ondersteuning van de 

secretariële taken. 
 Voorstel van Karin: om één keer in de twee maanden te vergaderen. 

Wordt de volgende vergadering besproken. 
 
8. Volgende vergadering woensdag 22 december 2021.  
                                                                                                                                                                                                                            
9. Sluiting 

 


