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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre donderdag 21 april  
 
Aanwezig: Jan Luttikhold, Henk v.d. Heijden, Kees Dankers, Hanny Vosters, 
Piet Coppelmans, Karin v Esch, Gerard van Ruijven 
Afgemeld: Arian Wouters Jan Heuveling Wim Wilting Jan Wim Kerkhofs Jan 
Klaassen 
 
1. Opening door de Voorzitter 
2. Verslag vergadering 23 maart 2022. 
3. Vaststellen agenda; extra ingekomen post rond om de Meren 
4. Ingekomen post.  

 De gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden en Eersel zijn voornemens om 
een grote milieustraat (door hen “Grondstoffencentrum” genoemd) aan 
te gaan leggen op een specifieke locatie (naast de Subway) op het KBP 
in Hapert ter vervanging van de milieustraten in Bladel en Eersel. 
Dorpsraad Wintelre is geen voorstander van de verplaatsing naar 
Hapert. Voor ons nog verder rijden. Als het om het milieu gaat zouden 
we eigenlijk naar Habraken in Veldhoven moeten kunnen gaan. Huidige 
plek in Eersel goed bereikbaar en ligt niemand in de weg. Kosten zullen 
zeker hoger worden bij totale nieuwe inrichting. De bezwaren van de 
nabije bewoners in Hapert lijkt ongeloofwaardig. Bewoners in Hapert 
moeten bij ons eens komen kijken in Wintelre Noord wat wij allemaal 
moeten slikken. Wij gaan als dorpsraad hun petitie niet ondertekenen.  

 Uitnodiging voor een informatieavond over het project Rondom de Meren 
op 11 Mei 20.00 uur in de voetbalkantine. 
 

5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn 

 Stand van zaken betreffende kinderopvang. 
Gesprek met de verantwoordelijk wethouder na lang aandringen 28 April 
a.s. wat zijn de mogelijkheden die door de gemeente kunnen worden 
ingezet. Gesprek met NummerEen geeft personele problemen aan. Bij 
voldoende personeel is het op te lossen. Veldvest-Disselboom houdt 
gesprek af. Op korte termijn ziet men geen oplossingen. De oplossing zal 
op korte termijn door de ouders zelf gevonden moeten worden. In het 
Blaaike komt nog een enquête om het probleem duidelijker te krijgen. 
De problemen zullen alleen nog groter worden omdat de plannen van de 
overheid zijn om de opvang bijna gratis te maken waardoor de vraag 
nog verder toeneemt. Contactpersoon is Marja Geven van de werkgroep 
zorg en welzijn. 

 Gehouden avond [verslavende] middelengebruik. 
Opkomst viel tegen. 20 personen. Dat zegt wel iets over hoe mensen er 
over denken. Mogelijk te lichtzinnig. Terwijl in ons dorp wel degelijk 
jongeren zijn met een verslaving. 
Er was een inleidende toelichting van Floris Brocaar (Novadic Kentron) 
en Pim v. Heesch (jeugdcoach van gemeente Eersel) de aanwezigen 
vonden het interessant en nuttig. 
Er is niet gebleken dat er een aparte avond voor jongeren onder de 18 
georganiseerd moet worden. Wel regelmatig activiteiten organiseren.  
Belangrijk om te voorkomen dat jongeren in een isolement geraken. 
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Bestemmingsplan-technisch: 
Pilot-gebied grootschalig zonnepaneelveld. 

 De gemeente is van mening dat het gebied Wintelre Noord op basis van 
de zonneladder (ligging nabij stedelijk gebied en luchthaven) geschikt is 
voor grootschalige zonnepaneelvelden. Oftewel: in visie van de 
gemeente mag het gebied zondermeer verder ver-industrialiseren.  

 Volgens de gemeente is het op dit moment wettelijk lastig is om 
rekening te houden met cumulatieve geluidseffecten. Dit betekent dus 
dat zondermeer nog steeds extra overlastelementen aan onze omgeving 
kunnen worden toegevoegd zolang die op zichzelf binnen de wettelijke 
kaders blijven. 

 (Nog steeds) geen antwoord gekregen op de basisvraag wat Wintelre er 
als dorp mee opschiet dat deze grootschalige zonnepaneelvelden hier 
worden neergelegd (en niet in andere dorpen van de gemeente Eersel). 

 Geen reactie meer van de gemeente op de reactiemail van Kees Dankers 
van 16 febr. op de brief die de gemeente heeft rondgestuurd na de 
laatste fysieke bijeenkomst in de Rosdoek op 8 febr. Verder heeft noch 
Kees noch Gerard iets naders vernomen. Niet van de gemeente noch van 
evt. projectontwikkelaars  
Aanvulling: inmiddels worden omwonenden benaderd door bedrijven/ 
projectontwikkelaars om nader te informeren over (concrete) plannen 

Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. 
 (Nog steeds) geen antwoord gekregen op de basisvraag wat Wintelre er 

als dorp mee opschiet dat deze grootschalige zonnepaneelvelden hier 
worden neergelegd (en niet in andere dorpen van de gemeente Eersel). 

 In de gaten houden dat in de zienswijzereacties schriftelijk de 
toezegging wordt opgenomen dat in ieder geval bij de grotere (dat is het 
nieuw type) oefeningen de voertuigbewegingen naar het beginpunt van 
de oefeningen aan de westzijde via het terrein zullen lopen en niet over 
de openbare weg. 

Landschappelijke inpassing opslagperceel Schippers aan de Scherpenering.  
 Niets naders meer van vernomen (ook niet meer nagevraagd). De 

landschappelijke inpassing wordt steeds slechter. Ook het nieuwe 
terrein dat Daas aan het inrichten is aan de Zandstraat is momenteel 
niet voorzien van een landschappelijke inpassing. 

Firma Van Berkel: 
 Er liggen (op het bestaande terrein) enorme stapels boomstammen. 

Deze lijken bestemd voor biomassa (niet voor compostering). Mag 
biomassa verwerking bestemmingsplan-technisch wel op dat oude 
huidige terrein? Kees Dankers denkt dat dat alleen is toegestaan op het 
toekomstige nieuwe terrein. Evt. nakijken of navragen bij de Gem. 
Provinciale beschikking MER-beoordeling. Geen nieuws na vorige 
vergadering. Kees Dankers stelt voor dat we hierover proactief een 
gesprek met de gemeente aanvragen, zodat dit punt tijdig bij de 
gemeente op het netvlies komt en de vereiste prioriteit krijgt. 

 
Vliegveld-gerelateerd: 
Tactisch aanvliegen met Hercules-toestellen.  

 De Veldhovense actiegroep ”Weg met de C130s over onze wijk” heeft 
een beroepschrift ingediend bij de rechtbank tegen de afwijzing van hun 
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bezwaar tegen de laagvliegontheffing voor militaire Hercules toestellen 
voor de oefening Techbull. Dit is ook voor Wintelre (noord) van belang 
omdat ze bij het tactisch aanvliegen niet alleen erg laag over Veldhoven 
noord vliegen, maar ook over delen van Wintelre. 

 Verdere hinder-beperkende maatregelen: Defensie heeft aangekondigd 
dat men nogmaals gaat kijken welke maatregelen op de vliegbasis nog 
genomen zouden kunnen worden om de bestaande overlast terug te 
dringen. Tot op dit moment nog niets concreets hierover van Defensie 
vernomen. 

 Hoog tonige geluidsoverlast: ”Stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 321 
NEO en Boeing 737 MAX) maken tijdens taxiën meer en hoogfrequenter 
geluid. Op 19 april een uitgebreid gesprek gehad met Eindhoven Airport 
(Gaby Mols en Niek Biemans) over het opstarten van een proef om deze 
overlast iets terug te dringen. Men zoekt nog vrijwilligers om daaraan 
mee te doen om het resultaat te monitoren. Ook alle overige vliegveld- 
gerelateerde problemen voor Wintelre zijn uitgebreid ter sprake 
gebracht. Ook de B1 route, cumulatieve geluidsoverlast met militaire 
activiteiten en civiel recreatief verkeer, stroperigheid van SLLE etc. Kees 
Dankers overweegt nog of hij mee zal doen aan de pilot met iemand uit 
de Pullen. 

Verkeer:  
 Veneind tot Caves wordt verhard. 
 Tekeningen reconstructie Korenbloemlaan nu anders als eerst 

gepresenteerd. 
 Infoavond reconstructie Willibrordusstraat na de zomer. Waarschijnlijk 

moet ook de riolering vernieuwd worden. 
 De vaste snelheidsmeting in de Willibrordusstraat geeft volgens Gerard 

van Ruijven aan dat +/- 40 % harder dan 40 km per uur rijdt. [30 km 
zone] 

 
Wonen: 

 Wat Koemeersdijk betreft verwachten we eind juli een 
informatiebijeenkomst te kunnen houden. Er zijn nog geen verdere 
ontwikkelingen. 

 Pastorie: plannen liggen bij college ter goedkeuring in Mei te 
behandelen. Wonen met zorg voor elkaar. Na goedkeuring komt er een 
informatiebijeenkomst. 

 Overige: diverse plannetjes in bespreking. Het verlengde Aangelag komt 
in behandeling als Koemeersdijk in werking is. 

 Tiny house: is mogelijk binnen de bebouwde kom. Graag plannen, 
locaties aandragen. 

 
Recreatie en natuur:  
Verslag over het houtwallen project 23 maart 

 14 april laatste werkdag Koen Jellema van Gemeente Eersel. Jammer, 
moet weer opnieuw band worden opgebouwd met nieuwe vervanger. Die 
is er nog niet. Informatieavond voor inwoners Wintelre op de lange baan 
geschoven. 

 Het herstel van de houtwallen wordt even in de wacht gezet om een 
aantal redenen; 
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o -er worden twee groene BOA s aangesteld 
o -onderhoud moeten kunnen garanderen 
o -grenzen gemeentegrond beter bewaken 
o -goede randvoorwaarden scheppen, daarna pas plan in werking 

zetten. 
 Heuvelsven; de bermen zijn via grondruil nu eigendom gemeente 
 Een aantal kleine projecten waar al overleg is geweest worden wel 

komend najaar uitgevoerd 
 Plan boom en bos; aanplant 5000 bomen en struiken. De gemeente 

zoekt nieuwe locaties om bomen aan te planten. We denken b.v. aan de 
Hemelrijksestraat, verlengde Pullen, de Zandkuilen, en eventueel nieuwe 
zandpaden. 

 Er komen bordjes in de gemeentebossen (ook in Veldhoven) met daarop 
gedragsregels om zo beter te kunnen optreden tegenover b.v. 
wildcrossers of loslopende honden. 

Verslag werkgroep recreatie en natuur 
 Voet/ fietspad Koemeersbos aan beide kanten blokkeren. Er rijden auto 

s zich nu vast. 
 Duidelijke communicatie in de dorpsraad wie zich met wat bezighoudt. 

Dit vanwege onduidelijkheden in het laatste verleden [o.a. toegankelijk 
ommetje] 

 Nog 2 zandpaden moeten nog benoemd worden. Probleem is dat deze 
een naamswijziging betekenen. Ook nieuwe bordjes plaatsen moet 
worden besproken. De oude bordjes van bestaande paden zijn door 
zoninvloed nog slecht leesbaar. 

 Het hondenlosloop terrein is een feit. Als dorpsraad zijn we het niet met 
de route eens. Aantrekkingskracht voor hondenuitlaat diensten. 

 Project houtwal herstel zoals hierboven al uitgelegd. 
 De Esdoorn bij de kerk (waar de bollen inhangen) is in zeer slechte 

staat. Hovenier Joost Strijbos gaat de boom beoordelen en eventueel 
extra verzorgen. 

 Er zijn 2 nieuwe speeltoestellen bij de Korenbloemlaan geplaatst. 
 Een aantal ommetjes moeten worden geactualiseerd. 
 Vraag is of er nieuwe kunst route moet worden ontwikkeld. Deze zouden 

dan bepaalde bestaande ommetjes overlappen. 
 Nadenken waar in Wintelre ruimte is voor meer [laan] bomen. 

 
Pr: 

 NIET doorgaan dorpsraadvergadering 16 mei in Blaaike en info borden 
 
6. Diversen:  

 Hoe gaan we verder met contact zorg en welzijn.  
Hanny Vosters is de nieuwe contactpersoon in de dorpsraad. We wensen 
haar veel succes.  

 Informatiebijeenkomst Woonzorgvisie de Kempengemeenten op 7 april 
18:30 in de Muzenval. 
Het was weinig nieuws deze avond. Er zijn wel lijvige rapporten 
gemaakt. 

 Dorpsschouw voor Wintelre is maandag 23 mei van 15.00 tot 17.00 uur 
gereserveerd. Wie wil aanwezig zijn? 
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Gerard van Ruijven en Kees Dankers zijn in ieder geval aanwezig. 
Punten kunnen zijn landschappelijke inpassing stortterrein van Berkel en 
Daas. Ook vanaf de Biemeren kant. Fietspad Landsardseweg weg, 
snelheid Willibrordusstraat 30 km zone, speelveld Koemeersdijk. 

 Status opgave UBO van bestuursleden Dorpsraad. 
Nog steeds geen reactie van Kamer van Koophandel 

 Een datum prikken voor de bedankavond voor alle vrijwilligers van de 
Dorpsraad, werkgroepen en groepen die draaien onder het kopje van de 
Dorpsraad zoals, Klussendienst, vervoersdienst etc. verplaatsen naar de 
volgende vergadering. 

 
7. Rondvraag 
 
8. Volgende vergadering. NIET 16 Mei maar dinsdag 21 Juni 
 
9. Sluiting 
Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen. 


