
 

 

   

 
 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter: Henri van Zeeland 
Penningmeester: Joep van Helvoort 
Secretaris: Vacant 
Notulist: Wilma van de Laar 
Overige leden:  Maria Braam, Jos Klessens, Edward Rovers, Roy Vervenne 

 
Vergaderingen: 
Elke eerste maandag van de maand hebben we een besloten vergadering, met uitzondering van 
de zomervakantie. Dit jaar hebben 11 vergaderingen plaats gevonden. 
Vooraf aan de besloten vergadering is het inloopspreekuur tussen 19:30 uur en 20:30 uur. 
Daarvan is enige malen gebruik gemaakt door: 

- Bewoners 
- Rabobank - contactpersonen van de ledenraad. 
 

Jaarlijks is er een openbare vergadering. Vorig jaar is deze vervallen I.v.m. Corona en is alleen 
schriftelijk verslag uitgebracht via de Heise Krant (augustus 2021) en de website.  

 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg met en over: 

• Ambtenaren gemeente Meijerijstad, Contact wethouder Rik Compagne en 
buurtadviseur Nadina Hamzic 

• Stichting bewonersplein (Website) 
• Coöperatie Boerdonk Buitengewoon 
• Klankbordgroep Zonnepark de Hintel 
• Diverse werkgroepen. (AED’s, Kermis, Website en Goede Doelen Week) 
• Info avonden over de energie transitie (zonnepanelen, windmolens en aardgasvrij) 
• Verschillende bewoners 

 
 
Mariaheide.nl: 
De site was onderdeel van Bewonersplein Veghel. De kosten voor onderhoud werden 
gesponsord door de gemeente. Per 1-1-2022 is deze sponsoring stop gezet en het was te duur 
voor ons om dit over te nemen. Daarom hebben we een nieuwe site laten bouwen welke 



 

 

volgens ons een goed alternatief is. Deze is operationeel sinds de laatste week van 2021 en 
wordt goed bezocht. Uiteraard zijn er altijd nog verbeteringen gewenst, dus we proberen dit in 
goed overleg verder te optimaliseren. Deze site blijft voor ons een belangrijk communicatie 
middel om de bewoners op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in en om 
Mariaheide.  

 
Werkgroepen: 

AED’s Mariaheide 
In Mariaheide zijn op 9 locaties AED’s beschikbaar, 4 daarvan worden gesponsord vanuit de 
gemeente/Hartsave Veghel, de overige worden in stand gehouden door de werkgroep AED’s via 
sponsoring en/of bijdrage van de bewoners. Er zijn 25 nieuwe cursisten opgeleid, 73 personen 
zijn op herhaling geweest. In 2026 moet het eerstvolgende apparaat vervangen worden. 
 

 
 
Huidige AED’s Locaties: 
Maria van Asseldonk 
Peter Daandels 
Jan Heesakkers  
Rinie Bosch Asperges 
Paul van den Elzen 
Dirk van Os 

Driehuizen 13 
Pater Visserslaan 12 
Nieuwe Veldenweg 18 
Duifhuizerweg 5 
Duifhuizerweg 21 
Pastoor van Haarenstraat 66 



 

 

Hei’s Frietuurke 
Eric v.d. Crommert 
Will Kemps 

Pastoor van Haarenstraat 4 
Voorhei 1 
Bolstweg 13 

 
Goede Doelen week: 
De werkgroep GDW kijkt met veel tevredenheid terug op de collecteweek voor de goede 
doelen. Het fantastisch mooie bedrag van maar liefst € 10.269 is alleszeggend over de 
bereidwilligheid van u om aan de collecteweek mee te doen. Hartelijk dank hiervoor en dat is 
natuurlijk ook een dank namens de 15 goede doelen. 
  
Een speciale dankwoord gaat uit naar de jeugdafdeling van SCMH. Voor de tweede keer binnen 
het half jaar hebben we een beroep kunnen doen op de jongens en meiden van JO-17 + MO-17. 
Hevige regen en wind hebben de jongeren weten te doorstaan om de envelop bij u in de 
brievenbus te bezorgen! 
 
Ook dank aan de collectanten die op dinsdag en woensdag huis aan huis zijn geweest. Fijn dat 
we ieder jaar weer een beroep op u kunnen doen. 
 

 

 

 
 

Kermis: 
Na 2 jaar geen of bijna geen kermis is op 6 mei  het kermisseizoen weer losgebarsten. 

Zoals gebruikelijk gaat het kermis seizoen in deze regio van start in Mariaheide. Het weer was 
uitstekend en iedereen kon weer genieten van de kleine maar gezellige kermis. Met dank aan 
Martijn Brouwers die dit namens de Dorpsraad samen met Stichting Kermissen Veghel 
georganiseerd heeft. 

Op maandagavond was de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en ook de (prijsuitreiking van 
de) loterij vond aansluitend plaats. 

Dank aan de kermisexploitanten voor de gratis rit op de eerste dag van de Kermis. 



 

 

 

 
BIN-Project: 
Binnen de deelnemende buurten loopt het naar behoren. Het is een goede mogelijkheid om 
iedereen alert te houden wanneer een vreemde of verdachte situatie wordt waargenomen. Zie 
o.a. de website www.mariaheide.nl voor de contactpersonen. Wil een buurt nog aansluiten dan 
is dit altijd mogelijk. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Hans van Helvoirt, die het 
gehele project coördineert. 
 

Lopende projecten: 
 
Glasvezel: 
In 2020 is er een aanbieding voor Glasvezel geweest door Deltafiber voor aanlag van Glasvezel 
in Mariaheide en het buitengebied. Uiteindelijk was het aantal aanmeldingen voldoende en is 
het project verder uitgewerkt. Verwachte aanleg en schouw  maart 2022. Realisatie juni/juli 
2022. Activatie na de zomer vakantie.  
 

Inrichting terrein tussen de Maria ter Heide School en D’n Brak: 
Het project Krachtig Hart heeft nog steeds onze aandacht. Maar door diverse ontwikkelingen en 
veranderende inzichten (en tijd van de dorpsraadleden) is dit even tijdelijk stil gelegd. Stichting 
Buurthuis Mariaheide heeft intussen de voorzijde voorzien van een nieuwe verflaag en is door 
de gemeente in overleg met de aanwonenden de strook tussen d’n Brak en de huizen aan de 
Ericastraat opnieuw ingericht. 
 

Steenoven II/Veldoven Fase II: 
De volgende uitbreiding (fase II) is de gemeente op dit moment aan het uitwerken. 
Aanwonenden hebben hierover in februari een schrijven hierover ontvangen voor een 
omgevingsdialoog en konden daarop reageren. Van de 50 verzonden brieven is meer dan de 
helft retour ontvangen. Ook als Dorpsraad hebben we inspraak gehad Daarbij is extra aandacht 
gevraagd voor voldoende starters- en senioren woningen en openbare ruimte/Groen, 
Bovendien hebben we gepleit voor het behoud van de zandweg met fruitbomen. Ook is 
verzocht om een analyse van de hoeveelheid verkeersbewegingen, die deze nieuwbouw met 
zich meebrengt op de Heiakkerstraat. Ons inziens is de huidige inrichting daarvoor namelijk niet 
geschikt is. Tevens hebben we aangegeven dat ook de komgrens verplaatst zou moeten worden 
zodat dit ter hoogte van de nieuwbouw en de reeds bestaande uitbreiding in de 30 km zone 
valt.  

http://www.mariaheide.nl/


 

 

 

 
 

Snelfietsroute: 
Het tracé van de snelfietsroute Uden-Veghel is onderverdeeld in een drietal deelgebieden. 
Vanwege het uiteenlopende karakter van deze deelgebieden wordt de snelfietsroute binnen de 
gemeente Meierijstad onderverdeeld in 3 bestemmingsplannen, namelijk: 
•            Deel Mariaheide; 
•            Deel Woongebied Veghel; 
•            Deel Bedrijventerrein. 
Voor de delen Mariaheide en Woongebied Veghel heeft het ontwerpbestemmingsplan met 
ingang van 17 februari 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Hierop 
zijn zienswijzen ingediend die een snelle vaststelling van het bestemmingsplan niet mogelijk 
maakt. Vaststelling van het bestemmingsplan is naar verwachting in sept/okt 2022 
 
Pastoor van Haarenstraat: 
Naar aanleiding van het onderzoek en het rapport naar de veiligheid op de Pastoor van 
Haarenstraat is een raadsinformatiebrief opgesteld die in juni 2019 in de raad besproken zou 
worden. Deze plannen zijn verder uitgewerkt en in 2021 is door de raad het budget goed 
gekeurd. Het plan zal nu verder uitgewerkt worden en ter inzage komen te liggen. De huidige 
planning is als volgt: 

 Start opstellen voorlopig ontwerp derde kwartaal 2022 

 Inspraak voorlopig ontwerp  vierde kwartaal 2022 

 Verwerken inspraak   eerste kwartaal 2023 

 Start werkzaamheden   tweede kwartaal 2023 

 
Goordonksedijk: 
Uitwerking heeft ter inzage gelegen vanaf 12 juli 2021 en de bewoners hebben een brief gehad. 
Reacties op de plannen konden ingediend worden tot 26 juli 2021 waarvan ook gebruik is 
gemaakt. De wensen van de bewoners zijn voor het grootste gedeelte opgenomen in het plan, 
De verdere uitwerking/aanbesteding zal dit jaar plaatsvinden. 
 
Attentietegels: 
In februari zijn de attentietegels gelegd. Dit in samenwerking met het Hei’s Archief,  
heemkundekring Vehchele en het BHIC.  



 

 

 
 
Energietransitie: 
In Mariaheide zou aan de Hintel een zonnepark gerealiseerd worden door NRG2All. Om tot 
realisatie te komen zou dir bedrijf een uitgewerkt plan bij de gemeente moeten indienen, 
waarin ook duidelijk aangetoond wordt dat er voldoende energie is gestoken in participatie. De 
gemeente heeft de stekker uit dit project getrokken omdat hieraan niet voldoende is voldaan. 
Verdere ontwikkelingen omtrent dit gebied houden we nauwlettend in de gaten. 
 
Snelheid in de woonwijken: 
Helaas moeten wij constateren dat in sommige woonwijken door de eigen bewoners te hard 
wordt gereden. Met name in de Versantvoortstraat en Krekelshofstraat. Buurtbewoners 
hebben hun zorgen daarover uitgesproken. Hieraan hebben we d.m.v. enige artikelen op de 
site en in de Heise krant aandacht geschonken. Doch het blijft een heikel punt. Meestal zijn het 
eigen inwoners van ons dorp. Voor suggesties hoe we dit beter kunnen aanpakken staan wij 
open. 
 
Bomen Pastoor van Haarenstraat: 
In het najaar van 2021 zijn diverse bomen, die afgekeurd waren, vervangen door andere 
soorten. Dit om meer biodiversiteit te krijgen.   
  
Gedicht over Mariaheide: 
De stadsdichter, Rick Terwindt, heeft in 2021 een gedicht gemaakt over Mariaheide, dit na 
input van diverse inwoners uit Mariaheide. Het gedicht is in mei in de Heise krant verschenen 
en staat op de site: Gedicht Mariaheide Rick Terwindt - Mariaheide -.  

https://mariaheide.nl/nieuws-dorpsraad/92-gedicht-mariaheide-rick-terwindt


 

 

 
 
Bewoners Buitengebied: 
Enkele bewoners van het buitengebied maken zich zorgen over de verschillen die er zijn tussen 
het wonen binnen en buiten de bebouwde kom. Dit geeft een beeld van ongelijke behandeling 
van de inwoners van Meierijstad. Hierover zijn ze in gesprek met de gemeente en hebben ons 
daarover geïnformeerd. Wij volgen dit aandachtig. 
 
Leefbaarheidsonderzoek: 
Allereerst onze dank aan de inwoners van Mariaheide voor hun participatie in het onderzoek en 
hun eerlijke soms kritische maar zeker opbouwende terugkoppeling. Dankzij hun medewerking 
en de dorpsraad van Mariaheide is het leefbaarheidsonderzoek een succes geworden wat: 

A. Veel informatie geeft 
B. De mening van de inwoners verduidelijkt 
C. Een leidraad vormt voor verder besluiten, initiatieven en acties 

  
De resultaten geven ons een goed algemeen beeld van diverse onderwerpen welke spelen 
binnen de gemeenschap van Mariaheide en hoe mensen hierover denken en hun visie op 
bepaalde zaken. De resultaten van de enquête zijn in te zie op de site onder de Dorpsraad – 
openbare vergadering 
 
Bomen Steenovenstraat: 
Op verzoek van een bewoner is er overleg (Gemeente en Dorpsraad) geweest over het 
ontbreken van bomen in de Steenovenstraat. Dit bleek niet mogelijk i.v.m. de leidingen die aan 
weerszijden van de weg liggen. Meer groen in de straat is wel mogelijk met beplanting van 
heesters. Door de gemeente is een concept plan opgesteld. Nu is het aan de bewoners om met 



 

 

een plan te komen hoe en waar ze dit willen. Daarna zal (dit) verder besproken worden of het 
gerealiseerd kan worden. 
 
Maria ter Heide school Uitbreiding: 
Gezien de gestaagde groei van het aantal kinderen, zal de Maria ter Heide school uitgebreid 
worden. Daarover is er op 24 november een info avond geweest. De school zal op 3 plaatsen 
uitgebreid worden met in het totaal 181 m2. Gezien de stijgende kosten is er extra budget 
nodig welke aangevraagd is. Naar verwachting zal de uitbreiding dit jaar plaatsvinden zodat 
medio januari 2023 van deze uitbreiding gebruik gemaakt kan worden. 
 
NL Schoon: 
Zaterdag 19-03-2022 was de nationale Opschoondag. Overal in het land trokken mensen erop 
uit om in hun eigen buurt zwerfvuil te verzamelen. Zo ook in Mariaheide. 

Nadat de schooljeugd ’s woensdags de wijken in de buurt van de school had opgeschoond, 
volgde de Dorpsraad het goede voorbeeld en ging in de buitenwijken aan de slag. De 
hulpmaterialen waren door de gemeente beschikbaar gesteld. In anderhalf uur tijd had 
iedereen wel een zak vol met blikjes, flesjes, mondkapjes en veel ander afval. Passanten konden 
onze inzet wel waarderen. Geregeld klonk het ‘goed bezig’ vanaf de fiets. En inderdaad hadden 
we onze zaterdagochtend weer goed besteed. Mariaheide is weer schoon. Gelukkig zijn er ook 
steeds meer inwoners, die regelmatig tijdens hun wandeling een zak en prikstok meenemen. 
Kleine moeite, goed voor het milieu! 

 

Reeds langere tijd zijn betrokken inwoners in actie in het opruimen van het zwerfaval in en om 
ons dorp. Momenteel doen 11 bewoners dit met enige regelmaat. Het effect is ook duidelijk te 
zien doordat er minder afval ligt. Daarvoor zijn wij deze inwoners zeer dankbaar. 
 
 
Vrijheidsmaaltijd 5 mei: 



 

 

Op 5 mei werd overal in het land de Vrijheid gevierd. Ook al voelde dat voor velen deze keer 
dubbel. Reden te meer om over die Vrijheid te praten. Dat kon goed onder het nuttigen van 
een maaltijd, vond de gemeente Meierijstad. 
 
In alle dorpen werd de bewoners daarom de gelegenheid gegeven om mee te genieten van 
deze Vrijheidsmaaltijd: een lekkere kop soep en daarbij heerlijke broodjes. Bij D’n Brak was ook 
een kraam opgebouwd en onder een mooi voorjaarszonnetje maakten zo’n 25 
belangstellenden hun opwachting. Ook de kinderen van de buitenschoolse opvang werden 
getrakteerd. Een mooi initiatief, dat voor herhaling vatbaar is. Er was meer dan genoeg soep! 
Misschien vast in de agenda zetten voor het volgend jaar?! 
 

 
 
Slotwoord: 
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we zeggen dat het een wisselend jaar geweest is. 
Door corona heeft het overleg voornamelijk via de digitale weg plaatsgevonden.  Ook de 
contacten in het dorp zijn minimaal geweest. Toch hebben we geprobeerd alle zaken zo goed 
mogelijk door te laten gaan. Wij blijven ons inzetten om onze doelen te bereiken, ook al lopen 
trajecten soms wat langzamer dan wij graag zouden zien, maar we blijven volhouden. 
Wel kunnen wij uw steun en medewerking daarbij goed gebruiken. Graag ontvangen wij uw 
reacties, die ons een extra stimulans geven om door te blijven gaan. Op onze maandelijkse 
inloop avonden bent u uiteraard weer welkom. Maar u kunt ons ook bereiken via de mail 
dorpsraadmariaheide@gmail.com. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 

 

mailto:dorpsraadmariaheide@gmail.com

