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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 27 januari 2015 
 
Aanwezig: Karin van Esch, Elly Leermakers, Wim Wilting, Henk van Ham, Jan Luttikhold en 

 Jan Heuveling. 
Afgemeld: Jan Huijbers, Henk van der Heijden, Wim ten Boske, Piet Coppelmans, Anny van Asten. 
Gasten:     Henk Bartels, Wilbert Wilting. 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en de gasten van 
harte welkom. Komend jaar zal er veel aandacht nodig zijn voor de zorg. Er gaat veel 
veranderen. We dienen attent te zijn om knelpunten op te merken. Maar de andere 
werkgroepen zullen merken dat er nog genoeg te doen is om Wintelre weer meer leefbaar te 
maken. 

 
2. Verslag vergadering 15 december 2014 
 

- Onder punt 3 werkgroep recreatie: bij 10000 stappenplan vindt het overleg plaats op 27 januari 
in plaats van op 27 december. 

- Onder punt 3  werkgroep zorg: op woensdag 3 december heeft een gesprek plaats gevonden 
met de gemeente in plaats van met Stichting Kempkeshof. Verder zijn er geen op- of 
aanmerkingen. 

- Na genoemde wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd. Met dank aan de samensteller. 
 

Actiepunten c.q. naar aanleiding van vergadering: 
- Fietspad Slikdijk via Koemeersdijk naar de Oirschotsedijk en het fietspad langs de bosrand 

vanaf de Merenweg naar de Roestenberg. Voor beide plannen moet nog een motivatie / 
verzoek worden geschreven zodat deze plannen vastliggen bij Leefbaar Wintelre en gemeente. 

 Actie: Jan Heuveling, Henk van der Heijden en Wim Wilting 
- Het inventariseren van de terug te plaatsen straatnaamborden in het buitengebied loopt nog. 

Karin zal contact opnemen met Mariëlle om na te gaan hoe het met de financiën zit. Voor het 
maken van de borden is inmiddels een oplossing gevonden.  

Actie: Karin van Esch en Piet Coppelmans 
- Problematiek wildrooster is ook aan gemeente gemeld. Is in behandeling bij de 

herinrichtingcommissie. 
- Foldertjes van de Ommetjes en Wandelroutes is men aan het actualiseren en men is op zoek 

naar de financiering van de herdruk.  
Actie: Karin van Esch en Piet Coppelmans  

- Meer bekendheid geven aan Ketenzorg/Antenne groep door onze PR groep.  De contacten zijn 
gelegd en de eerste afspraken zijn gemaakt om dit te realiseren. Ook hier blijkt dat 
communicatie een moeilijk punt is. 

Actie: PR werkgroep. 
- Buurtpreventie middels whatsapp-groep zoals ook vermeld in het veiligheidsplan en zoals het in 

de Koemeer is aangekaart komt nog niet echt van de grond. Jan Luttikhold zal de 
ontwikkelingen hiervan in de gaten houden. Wanneer dit duidelijker wordt dan kan dit ook op 
andere plaatsen gebruikt gaan worden. 

- Glasvezel komt er aan maar voor categorie 2 is nog niet alles duidelijk, dit geld ook voor de 
huizen aan de Koemeersdijk. Vanuit de gemeente is ons verteld dat er momenteel overleg is 
met Reggifiber om dit wel duidelijk te krijgen. Nieuwbouwplannen vallen volgens de laatste 
berichten onder categorie 1, maar dit is nog niet uitdrukkelijk bevestigd. 

 
3. Onderwerpen uit de werkgroepen. 

Werkgroep Verkeer: 
- De openbare verlichting heeft de aandacht gehad. 13 januari is er een evaluatie geweest. Dit 

resulteert in een nieuwe proef aan de Oostelbeersedijk. De situatie is volgens ons nu een stuk 
beter. Ook is er een proef aangekondigd aan de Merenweg. Er zijn bedenkingen bij de proef 
aan de Merenweg. Men is van mening dat het onjuist is om na de proef de lichtpalen te 
verwijderen. De proef zal uitwijzen dat aanlaten noodzakelijk is. Tijdens de vergadering ook 
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problemen besproken over het verwijderen van de lichtmasten op Kreiel, Roestenberg en 
Slikdijk. Hopelijk heeft de gemeente begrip voor de negatieve reacties op de verwijdering 
hiervan. De wijziging op de Biemeren om deze en om te laten branden lijkt acceptabel. Van 
diverse mensen hebben we reacties ontvangen zowel schriftelijk als mondeling. De schriftelijke 
reacties zijn ook allemaal doorgestuurd naar de gemeente. De mondelinge hebben we zo goed 
mogelijk overgebracht. Ook reacties bij de nieuwe proef zijn welkom en ook daar zullen we 
aandacht aan besteden en erop toezien dat men deze serieus behandeld. 

- Verder is men nog bezig met het 30 km pakket. Ook de dagelijkse verkeerszaken hebben de 
aandacht.  

Werkgroep Wonen: 
- Op 29 januari is er overleg over de  woonvisie in de gemeente Eersel. Het betreft hier een 

beleidsstuk waar eerder door en met ons ook overleg is geweest. Aandacht wordt hier door ons 
gevraagd voor diversiteit van woningen en extra aandacht voor huurwoningen. 

- Op 3 februari is er een informatieve raadsbijeenkomst over ‘t Centrum en de Pastorie. Hoe het 
er uit gaat zien is nu nog niet bekend. 

- Zoals in de krant is vermeld worden de plannen van Koemeersdijk enigszins aangepast. Eind 
februari begin maart hopen we meer definitieve plannen te kunnen beoordelen. Inmiddels zijn  
er twee blokken van twee verkocht en worden er acht kavels in de verkoop gedaan. Het 
moment van de werkgroep informeren vanuit de gemeente is nog een punt. 

Werkgroep recreatie: 
- Het wandelen met het 10000 stappenplan heeft de aandacht. 
- De renovatie van De Velden zal waarschijnlijk in februari beginnen. Het nu al plaatsen van de 

onderbeplanting is en vooral het waarom daarvan is nog onduidelijk. 
- De plannen met de wandelpaden is al genoemd. 
- Momenteel zijn er veel klachten over de zandpaden rondom Wintelre en met name in de 

bossen. In de bossen is de houtwinning daar wellicht de reden van. 
- Verder dienen we de herinrichting van het buitengebied in de gaten te houden. We moeten 

ervoor waken dat er groen onnodig verdwijnt. De herinrichting heeft overigens geen invloed op 
de huidige Ommetjes. 

- De glascontainer zal vervangen worden door een geluidsarmere container in de loop van 
februari. 

Werkgroep zorg: 
- De flyer van de Antennegroep is verspreid. Daarin staat duidelijk vermeld wat de bedoeling is. 

In het Blaaike en op het web wordt daar ook nog aandacht aan besteed. 
- Het Vrijwilligers Steunpunt Wintelre is in oprichting, VSW. De eerste vergadering is al geweest. 
- Op 10 februari is er een bijeenkomst over Nut en Noodzaak van de Maatschappelijke Stage 

voor leerlingen van het  Rythovius Colllege in Eersel. Onzerzijds is er vorige vergadering bij 
Mariëlle op gewezen dat er op dit punt ook aandacht moet zijn voor de Maatschappelijke stage 
van de leerlingen van het Sondervick College in Veldhoven omdat daar het gros van de 
leerlingen uit Wintelre naar toe gaat.  

- De site Eerselvoorelkaar is in voorbereiding. Op deze site is het de bedoeling om vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. Het alleen bereikbaar zijn via internet kan problemen geven voor 
bepaalde groepen. Dit is een taak voor de antennegroep om dit mee op te lossen. Men is wel 
enthousiast over de opzet. Ineke Neggers vertegenwoordigd Leefbaar Wintelre hierbij. 

PR-groep: 
- Er zal aandacht besteed worden aan de glascontainer met vermelding van de “niet inwerp 

tijden.” 
- Men zal ook de sociale kaart mee bijhouden zodat deze actueel op de site blijft staan. 
- Gevraagd is ook aandacht te besteden aan de rattenplaag. Overleg met de gemeente heeft 

plaatsgevonden door Martien Roosen en Eric Beex. Er is afgesproken hier weer het een en 
ander over te publiceren. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat melding van ratten bij het 
meldpunt niet echt vriendelijk was behandeld.(door twee personen).Dit kan niet de bedoeling 
zijn. We beschouwen het als een incident.  

- Overigens wordt uit de vergadering opgemerkt dat de meld- en herstellijn goed werkt. 
 

4. Geluidsoverlast Eindhoven Airport . 
Algemeen is inmiddels duidelijk dat de route van de vliegtuigen is veranderd. Vanuit diverse 
hoeken van ons dorp komen signalen dat de geluidsoverlast zich verplaatst van elders richting 
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Wintelre. En de verwachte uitbreiding voor 2015 is 10.000 vliegbewegingen en vanaf 2016 tot 2020 
nog een uitbreiding met 15.000 vliegbewegingen.  
Het niet reageren nu kan de indruk wekken dat wij geen last hebben van het geluid en van 
luchtvervuiling. Dat is dus duidelijk niet zo. We hebben wel last.  
Daarbij vliegt men momenteel ook niet op de afgesproken route. Mogelijk dat het juist uitvoeren al 
het een en ander verbeterd. In 2015 zal worden geëvalueerd of Eindhoven Airport voldoende 
maatregelen voor geluidshinder en verduurzaming heeft genomen. 
Dit willen we dan ook mee bekijken. 
Men heeft het nu over een proef maar er is niets zo blijvend als tijdelijk. Men heeft daarbij geen of 
weinig oog voor de leefbaarheid van de inwoners van Wintelre. 
Het verplaatsen van de route kan per saldo wellicht wel minder zijn voor het totaal maar voor 
Wintelre wordt het dan wel slechter. Bij een net opgestarte  enquête onder de bewoners van  
Kekkenkreielmeersedijk geeft nu al meer dan 55% aan een flinke toename van overlast te ervaren. 
Afgesproken wordt om een werkgroep te formeren. Henk Bartels zal een aantal personen hiervoor 
vragen. Personen die op de een of andere manier al gereageerd hebben. Tijdens de vergadering 
worden een aantal mogelijke kandidaten genoemd. Als gebied wordt extra aandacht besteed aan 
Kekkenkreielmeersedijk, Vreemdelingenhoek, Heiligenhoek en Blumkesbuurt. Een 
vertegenwoordiging uit deze buurten in de werkgroep zou wenselijk zijn. Vanuit het bestuur van 
Leefbaar Wintelre zal de volgende vergadering ook een vertegenwoordiger toegevoegd worden. 
De werkgroep vormt dan net als de andere werkgroepen een onderdeel van Leefbaar Wintelre. 
Henk Bartels zal contact opnemen met de PR groep om het een en ander in het Blaaike te 
publiceren. Dit gaat dan tevens over het melden van klachten over het vliegverkeer. In het Blaaike 
zal de klachtensite en het klachtentelefoonnummer vermeld worden. 
Door het melden van geluidsoverlast geven we een duidelijk signaal af richting Eindhoven Airport 
en worden ze mogelijk gedwongen om maatregelen te treffen. 
Ook wordt nog aandacht besteed aan klachten over helikoptervluchten nabij het Rouwven en de 
Oirschotse heide. 
Zodra de werkgroep gevormd is zal een onderhoud gevraagd worden met wethouder Sjouw. Zij is 
commissielid van het COVM Eindhoven. ( Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne 
Vliegbasis Eindhoven).De 1e COVM vergadering is op 12 maart 2015 in de gemeente Oirschot. 
Een overleg met wethouder Sjouw dient dan ook voor deze datum te worden gehouden. Ook is er 
contact met het BOW. ( Belangenvereniging Omwonenden Welschap). Voor nu direct, als er 
klachten zijn deze melden.  

 
5. Nieuwe Leden: 

Voor de werkgroepen zijn wel personen te vinden. Voor het bestuur is het wat moeilijker. 
Indien echter de werkgroepen op volle kracht werken is dit te accepteren. Wel moeten we er 
duidelijk rekening mee houden dat enkele bestuursleden aangegeven hebben met het bereiken 
van de 70 jarige leeftijd te willen stoppen. Het is ook goed dat jongeren de taken overnemen en er 
plaats komt voor nieuwe frisse ideeën. De PR werkgroep is bezig met een Flyer en met het 
opzetten van een wervingscampagne. Hopelijk brengt dat de oplossing. 
 

6. Jaarlijkse kascontrole 
Het financieel verslag 2014 wordt behandeld. Het verschil in vergaderkosten tussen de diverse 
werkgroepen is te verklaren uit meer bijeenkomsten in het gemeentehuis en bij een vergadering 
met enkele personen in de foyer van het gemeenschapshuis wordt geen huur gerekend. Voor het 
overige is men akkoord. Definitieve goedkeuring kan pas volgen na controle door de 
kascommissie. Vanuit het vorig jaar is Guido Schenning hierin benoemd. Staande deze 
vergadering is Wim Wilting bereid als tweede commissielid op te treden. 

 
7. Diverse mailtjes over allerlei bijeenkomsten: 

- Algemene ledenvergadering Vereniging Kleine kernen op 11 maart om 19.30 uur in Biest-
Houtakker 

- Brabantse Dorpen Derby tot 11 maart kan men projecten indienen. 
- Entente Florale hiervoor kan men projecten indienen tot 29 januari. 
- Bijeenkomst Netwerken met Kernkracht op 22 januari  
- Nieuwe subsidie provincie Doe Budget kan men tot 1 april aanvragen 
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- Algemene ledenvergadering VVV Eersel 9 februari. Deze zal bezocht worden door de 
werkgroep recreatie. 

- Verslag ontvangen van de bijeenkomst dorpsraden over burgerparticipatie. Jan Luttikhold en 
Wim ten Boske hebben deze bijeenkomst bezocht. Betere communicatie nodig. Ook gemeente 
wil wel inwoners bij zaken betrekken maar inhoudelijk eigenlijk weer niet. Het gelijk nee zeggen 
bij initiatieven wordt nog vaak genoemd. Inwoners weten soms best veel en hebben soms best 
wel goede ideeën. Het ontbreekt nog al eens aan een tijdspad en aan een te volgen 
stappenplan. Communicatie is ook hier een bijzonder punt. Er komt een nader uitgewerkt 
rapport. 

 
8. Mededelingen / Rondvraag. 

- De vraag van vorige vergadering over het volgend jaar plaatsen van een bladbak staat nog 
open. De vraag zal doorgespeeld worden naar de gemeente door de secretaris. Actie Jan 
Heuveling 

- Bij wie moeten we zijn om de straatnaamborden buitengebied te regelen? Neem hiervoor 
contact op met Mariëlle bij de gemeente. Dan komt het zeker goed. 

- Indien mensen belangstelling hebben voor de stappenteller kunnen zij zich melden bij Karin. 
- De secretaris verzoekt om de verslagen van de bijeenkomsten van de diverse 

werkgroepen ook naar hem te sturen. Zo alleen kunnen zaken gevolgd worden en zo nodig 
op elkaar worden afgestemd. 

 
9. Sluiting 
 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. Met name de aandacht die 
besteed is aan de overlast van het vliegverkeer was vandaag belangrijk en krijgt zeker een vervolg. 
 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
 
De volgende vergadering is op woensdag 25 februari 2015. 
 
Notulist, Jan Heuveling 

 


