
Dorpschouw Wintelre, 27 mei 2019

Aanwezig: 
namens Dorpsraad: Henk vd Heijden en Jan Heuveling
namens gemeente: Wethouder Léon Kox, Jac Bierens, Gerard Korsten, Frank van Meurs, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters. 
namens PMB: Jan en Jenny 
verder: Lobke, Puk en Gijs (namens leerlingenraad BS Disselboom), Marcel van Hest (KBO) en Bart van Eeten (rolstoel-fiets gebruiker)
 
 

nr locatie onderwerp

SIM registratie 
nummer cq 
behandelaar reactie

W1 Aangelag Verplaatsen afvalbak naar ingang speelterrein (bij ijzeren poort) 33081831
AW: is onderdeel van het afvalbakken-plan. Graag nu al uitvoeren WvL 12/6: We hebben 
de afvalbak verplaatst.

W2 Aangelag
thv huisnummer 16-18: Bermen inrichten met grasbetontegels ivm parkeren in berm (rest van de wijk 
ook?) 33081837

2/7 CvV: Bermen kunnen niet anders ingericht worden ivm doorgang grotere voertuigen 
zoals vuilniswagen.

W3 Aangelag gecreerd pad over speelveld semi-verharden? 33081840 25/6 JB/JS: Offertes zijn binnen: wordt na de bouwvak uitgevoerd
W4 Aangelag bosrand snoeien naast 'pad' in speeltuin 33081843 er is gesnoeid met de aanleg van het pad.

W5 Akkerweg/Slikdijk
Borden fietspad bij Akkerweg / Slikdijk corresponderen niet met borden bij inkom dorp (mn over 
bromfietsers) 33081846 GK 12/6; Opdracht is gegeven aan buitendienst voor aanpassing verkeersborden

W6 Biemeren
voetpad doortrekken naar fietspad   OF   voor de kruising met Groenstraat spie dichtstraten en daar recht 
laten oversteken? 33081849

GK 12/6: Voor de korte termijn heb is opdracht gegeven aan de buitendienst voor het 
dichtstraten van de spie, zodat voetgangers hier over kunnen steken naar de trottoir aan 
de overkant. Voor de lange termijn kan bij een herinrichting van de weg bekeken worden 
of de voetpad rechtdoor kan worden getrokken tot het fietspad. 2/7 WvL: spie is 
dichtbestraat

W7 Bremveld bij jeugdhuis De Link: Haag opnieuw inplanten 33081852 CvV 2/7: beukenhaagjes worden meegenomen met de inboet (december)

W8 Groesveld Afvalbak plaatsen op het Groesveld. AW
27/5: is in plan opgenomen. 24-9: is in begroting opgenomen (nov behandeling raad). 
Wanneer akkoord dan uitvoering in 2020

W9 Kekkeneind
Punt van de jeugd: Wanneer je met de fiets, komende vanuit het Kekkeneind, de Hemelrijkestraat in wilt 
dan is het gevaarlijk want je moet in de bocht stoppen met de fiets en er wordt daar hard gereden 33081858

GK 11/6: Bij een weg oversteken, moet je altijd opletten. Te hard rijdend verkeer is met 
name gedragskwestie. In dit geval heb je in de bocht goed zicht op achter- en 
tegemoetkomend verkeer. Ook heeft het autoverkeer goed zicht op overstekende fietsers. 
Huidige situatie blijft gehandhaafd.

W10 Kerkstraat thv ingang Kempkeshof: kuilen in trottoir 33081861 WvL 3/6: bestrating is hersteld
W11 Kloosterstraat Slecht wegdek 33081864 JB 6/6: bekend probleem. Moet in zijn geheel aangepakt worden. Staat op de planning 

W12 Kloosterstraat thv huisnr. 7-11: Verlichting voetpad BH
27/5 BH: Is bekend probleem. In het najaar snoeien we de bomen terug tot de stam en over 
enkele jaren worden de bomen vervangen.

W13 Kloosterstraat trottoirband verlagen 33081867 WvL 3/6: band is verlaagd

W14 Kloosterstraat thv huisnr 50/52: trottoir te schuin, trottoirbanden te hoog 33081870
JB 6/6: lastige situatie. Door hoogteverschil trottoir/rijbaan. Banden verlagen maakt het 
nog stijler.

W15 Kloosterstraat pad naar Margrietlaan: hekjes weghalen 33081873

WvL 12/6: de hekjes zijn verwijderd, maar een buurtbewoner was niet blij omdat hij hier 
ooit naar gevraagd had in verband met voorbij razende scooters. Hij zou de gemeente weer 
bellen.

W16 Kloosterstraat over Kerkstraat (thv Kempkeshof) geen oversteek 33081876 GK 12/6:  Opdracht is gegeven aan buitendienst voor aanbrengen bandverlaging.

W17 Kloosterstraat commercieel bordje (Wilting) op gemeentepaal. 33081879
29/5 DR: is bewust door gemeente geplaatst op verzoek van de DR vanwege de stroom van 
het vrachtverkeer. Geen actie nodig.

W18 Kloosterstraat/slikdijk er wordt in de bocht geparkeerd: is erg gevaarlijk 33081882
BOA 4/6: dit wordt meegenomen in de surveillancerondes bij aantreffen zal hier een 
waarschuwing volgen

W19 Koemeersdijk
Speelterrein nieuwe wijk Koemeersdijk vaak nat. Waterafvoer / hoogte van perceel is niet goed: is al 2 jaar 
probleem. 33081885

CvV 13/6: We houden het in de gaten, want de overlast wordt ons inziens minder. Na 
de ferme buien gisteren,woensdag 12/6, stond er vanochtend 13/6 geen water op het 
speelterrein en waren er kinderen aan t spelen. 

W20 Koemeerskuil (brede) pad richting speelveld + sloot ernaast: groen heeft onderhoud nodig 33081888 WvL 17/7: uitgevoerd
W21 Korenbloemlaan Onderhoud speelterrein 33081891 26/6 WvL : is gereed

W22 Korenbloemlaan
naast inrit naar garages van seniorenwoningen: weg was vroeger altijd vrij. Bewoner heeft er hekjes en 
ketting (voor aanhangwagen) geplaatst. 33081894

BOA 1/7:  De aanhanger wordt verplaats naar eigen grond. Echter is door de gemeente 
toestemming gegeven voor de kettingen door een man die nu niet meer bij de gemeente 
Eersel werkt.  Dit is erg lastig na te trekken helaas. De buurvrouw wordt nog op de hoogte 
gebracht. Eerst wordt nog met betrokkene overlegd of niet 1 ketting weg kan worden 
gehaald i.v.m. doorgang van kinderwagens ect. 

W23 Korenbloemlaan thv huisnr 7: plantvak opvullen 33081897

CvV 2/7: JS gevraagd of dit wordt meegenomen met inboet in het najaar of dat er niets 
gebeurd omdat deze straat in de planning staat voor herinrichting? CvV: 26/9: heg wordt 
in najaar opgevuld + wordt draadje gespannen om doorlopen (met uiteindelijk hetzelfde 
resultaat) te voorkomen

W24 Korenbloemlaan speelveld: bord 'verboden voor honden' ligt om 33081900 WvL 3/6; het bord is terug geplaatst.
W25 Margrietlaan Onderhoud speelterrein: toestellen zijn vies + groen onderhoud + vegen bij tafeltennistafel 33081903 26/6 WvL: de werkzaamheden zijn afgerond

W26 Margrietlaan Slecht voetpad over gehele lengte van de straat 33081906

26/6 JB: De gehele pad wordt nalopen en daar waar nodig weer begaanbaar gemaakt . Over 
een aantal jaren gaat gehele straat op de schop, vandaar dat we nu alleen maar doen wat 
echt nodig is. Hiermee wordt in week 27 gestart.

W27 Margrietlaan dak van 'toegangspoort' naar tafeltennistafel is vervallen 33081909 WvL: afdakje is afgevoerd
W28 Margrietlaan rechts van inrit Wilting: dode duif in boomspiegel 33081912 WvL 3/6: duif is opgeruimd
W29 Mostheuvel Voetpad naar Koemeersdijk: Moeilijke doorgang voetpad (kolken ophalen + spoorvorming) 33081915 JvL 25/10 nav mail DR nogmaals gevraagd aan JB

W30 Mostheuvel
Voetpad naar Koemeersdijk: Verlichting bij persgemaal gewenst: de haakse hoek in het voetpad zie je anders 
niet 33081918

BH 5/6: Afgelopen maandag ben ik rond 23:00 aan de Mostheuvel gaan kijken naar het 
voetpad en het kastje wat daar voor staat.
Als je vanuit de Koemeershoeve naar de Mostheuvel loopt is het silhouet van de kast prima 
te zien in het licht van de straatverlichting.
Een extra lamp is hier echt niet nodig. Wel wil ik een paar reflectors op de kast laten 
plakken.

W31 Past. Vd Heijdenstraat

(Lenicka Van Mol Hoeks/via FB) Het zou fijn zijn als er op het aangelegde voetpad in de pastoor vd Heijden 
straat in Wintelre een parkeerverbod komt zodat je niet alsnog slalom om de auto's over de straat moet. 
Fijn voor de parkeerders dat er, bijvoorbeeld aan de overkant vd straat parkeergelegenheid word gemaakt.

33081921

GK 11/6: De Pastoor van der Heijdenstraat is geen doorgaande weg. Op meerdere locaties 
binnen onze gemeente is in dit soort straten geen trottoir, maar een gecombineerde 
voetpad/parkeerstrook. Bij het ontwerp toentertijd is hiervoor gekozen. Mijn advies zou 
dan ook zijn om de huidige situatie te handhaven. 

W32 Past. Vd Heijdenstraat Verhoging is gevaarlijk in het donker: kan dit afgeschuind oid worden? 33081924 JB 6/6: is gereed
W33 Rosdoek voor gemeenschapshuis is er een aanrijding geweest met een paaltje: staat scheef 33081927 WvL 12/6: We hebben hier een nieuwe paal ingezet.
W34 Slikdijk Wegversmalling Slikdijk beter zichtbaar maken: paaltjes plaatsen +  oversteekplaats markeren 33081930 GK 11/6:  Er is opdracht gegeven voor aanbrengen verbeteringen. 8/11 is gebeurd

W35 Slikdijk Wegversmalling: trottoirbanden verlagen 33081933
25/6 JvL: De zuilen zijn aangebracht, alleen de banden moeten nog verlaagd worden. Dit 
gebeurt nog dit jaar

W36 Slikdijk thv Koemeershoeve / firma Verheggen: paal in bocht goed terugplaatsen 33081936 WvL 3/6: paal is hersteld

W37 willibrordusstraat
(Jan Walravens/via FB) Graag een snelheidsmeting doen op de Willibrordusstraat want daar geldt al 15 jaar 
maximaal 30 km/uur en is in die 15 jaar nog nooit controle geweest! 33081939

BOA 4/6: Dit betreft te hard rijden en de controle hierop is een taak van de politie. 
Bewoners kunnen hier zelf verzoeken voor indienen bij de politie.

W38 Willibrordusstraat Pleintje thv huisnr 47: Staat van de  nieuwe (2e) boom t.g.v. honderd jarige inwoner nvt De boom zag er tijdens de schouw goed uit. Is geen actiepunt voor nu.

W39 Willibrordusstraat
Thv huisnr 49 / Groenstraat:  Plantvak groeit niet aan, want de waterafvoer is niet helemaal goed: extra kolk 
maken of kolk verlagen? 33081942

JB 6/6 : we gaan kijken of we de kolk kunnen verlagen 24/10 tijdens regenval meerder 
malen gecontroleert, loopt geen water meer in plantvak

W40 Willibrordusstraat Slecht staat van het wegdek + Straatkolken steken boven het wegdek. 33081945 JB 6/6: bekend probleem. Moet in zijn geheel aangepakt worden. Staat op de planning 

W41 Willibrordusstraat Verzoek 'punaise' aanbrengen op gelijkwaardige kruising met Everstraatje. (Cirkel op wegdek). 33081948
GK 12/6: Op alle gelijkwaardige kruisingen in de Willibrordusstraat (dus ook bij de 
Everstraat) wordt een cirkel aangebracht op het wegdek. 

W42 Willibrordusstraat Overlast grote bomen: Wortelopdruk, plak in de zomer, veel bladafval enz. 33081951 CvV: is een bekend probleem. Wordt aangepakt met de herinrichting van de weg t.z.t.
W43 Willibrordusstraat hoek Kloosterstraat: Voetpad versmalling: (spie bestraten + bestrating rechtleggen) 33081954 JB 5/7 gereed
W44 willibrordusstraat thv hotel: bestrating verlengen als oversteekplaats 33081957 JB 6/6: gereed

W45 willibrordusstraat
links van kerk: haag doortrekken of paaltjes zetten bij parkeerplaats/grasveld: wordt nu op de pad 
geparkeerd 33081960 CvV  13/6 doorgezet naar buitendienst om paaltjes te plaatsen

W46 willibrordusstraat
thv hotel: blauwe zone overwegen: gasten die er langer verblijven (of via EA reizen) vinden 8 euro per dag 
om te parkeren te duur en  parkeren op openbare parkeerplaats 33081963

GK 11/6: We willen de ontwikkelingen even afwachten en doen er dus, voorlopig, niets 
aan.

W47 willibrordusstraat
tegenover 47 a-g: groen hangt over wegdek: snoeien in bocht. Betreft overgedragen groen van gemeente 
naar particulier 33081966

BOA 1/7: bewoner had al gesnoeid voordat BOA actie had ondernomen. Melding is niet 
meer van toepassing.


