
 

 

 

 

 

51e Openbare Dorpsraadsvergadering 

Deze vergadering werd gehouden in gemeenschapshuis D’n Brak op maandag 27 

JUNI 2022, aanvang 20:30 uur.    

Aanwezig: 45 personen 

1. Opening door voorzitter Henri van Zeeland 

De voorzitter vindt de grote opkomst en belangstelling, na twee jaren corona, 

heel positief. 

 

2. Verslag 50e openbare vergadering van 27 mei 2019. Dit kunt u teruglezen 

op https://www.mariaheide.nl/openbare-vergaderingen 

 

3. Jaarverslag mei 2021 – mei 2022 (dit kunt u teruglezen in de Heise Krant 

van juli 2022 en op de website https://www.mariaheide.nl/jaarverslagen ) 

*Bestuur:  

Vorig jaar is Hans Kemps afgetreden. Hij was 12 jaar lang een kritisch en  

waardevol dorpsraad lid. Met steeds het belang van de burger als 

uitgangspunt. Hij was praktisch ingesteld en had veel kennis van het dorp. We 

verwachten dat hij zijn mening blijft geven. Dank aan Hans Kemps. 

*Snelfietsroute: 

Omdat er vertraging is opgelopen met de aankoop van grond, is niet te 

zeggen wanneer de werkzaamheden in Mariaheide beginnen. Er komt een 

tunnel bij de stadsontsluitingsweg. 

*Pastoor van Haarenstraat: 

Na de vakantie (4e kwartaal 2022) komt het plan ter inzage liggen. Hierop kan 

iedereen zienswijzen indienen.  

*Snelheid woonwijken: 

Opgemerkt wordt dat in alle woonwijken, maar ook in de Pastoor van 

Haarenstraat de maximum snelheid 30 km/uur is. En dat vooral ook eigen 

bevolking zich daar niet altijd aanhoudt. Dit probleem heeft onze aandacht.  

*Bomen Steenovenstraat: 

Gevraagd is om bomen te planten in deze straat. Dit is i.v.m. 

 leidingen niet mogelijk. Er is wel een groenplan voorgesteld, maar de 

volgende stap moet door de bewoners gezet worden, in gezamenlijk overleg.  

*Maria ter Heideschool: 



De uitbreiding start momenteel en zal in januari 2023 klaar zijn. 

 

4. Pauze 

 

5. Presentatie uitkomsten Leefbaarheidsonderzoek. 

De analyse van het onderzoek wordt in september gepubliceerd in de Heise 

Krant en op de website. Maar liefst ruim een derde deel van de enquêtes is 

ingeleverd. Een eerste analyse wordt toegelicht door Roy Vervenne: 

 

*De meeste reacties kwamen van de leeftijdsgroep 55-65 jaar. 

*84% waardeerde het wonen hier met het cijfer 8 of hoger. 

*78% van de deelnemers wil in Mariaheide blijven wonen. 

*We zijn een betrokken gemeenschap, die de handen uit de mouwen steekt. 

Men wil taken op zich nemen als groen onderhoud/ zwerfvuil opruimen. En 

vindt dat we wel een groen dorp moeten blijven. 

*86% voelt zich mede verantwoordelijk voor de buurt. 

* Suggesties en wensen: buurtsuper/beperken overlast/sociale 

voorzieningen/modern dorpshuis/buurttuin. 

*De website en Heise Krant worden redelijk tot goed gelezen. Een extra 

Mariaheide-app is welkom. 

* Toekomst kerkgebouw: 30% denkt aan woonbestemming. 30% aan 

dorpshuis. Ook aan zorgappartementen wordt gedacht. 

*Overlast wordt ervaren van: hardrijden/vliegverkeer/hondenpoep en 

loslopende honden. 

*Verduurzaming: We zitten niet te wachten op wind/zonnepark. Maar liever 

een zonnepark dan windmolens. Nu speelt er geen project. Glasvezel wordt 

momenteel aangelegd.  

De presentatie van het verslag en het volledig onderzoek is in te zien op de 

site: https://www.mariaheide.nl/openbare-vergaderingen 

 

6. Mededelingen /rondvraag 

*Uitbreiding van Van Haarenstaete: nieuwbouw op korte termijn niet aan de 

orde. Men wil wel starten met dagopvang in huidige gebouwen. 

*Status nieuwbouw fase 2 Steenoven: de gemeente is met de 

voorbereiding/indeling bezig.  

*Waarom worden de bermen zo vaak gemaaid. Slecht voor de biodiversiteit. 

De meningen zijn hierover verdeeld. Normaal gesproken wordt er 2x per jaar 

gemaaid, op hoeken vaker ivm veilig uitzicht. 

*Kan er niet gebouwd worden op het weiland hoek Ringoven/Versantvoort- 

straat ? Dit is grond van de gemeente. Er worden plannen gemaakt voor een 

andere invulling. 

* Kunnen er werkgroepen worden geformeerd voor het onderhoud van de 

perken? Oproep: meld je bij ons. Een goed voorbeeld is Ringoven, waar al 

een perk door de buurt wordt onderhouden. 

https://www.mariaheide.nl/openbare-vergaderingen


* Zakken PMD slecht verkrijgbaar door schaarste. Bij gemeentehuis beperkt te 

verkrijgen. 

* Wat zijn de regels als iemand de groenstrook tussen erfafscheiding en straat 

bij zijn tuin trekt? Soms kan dit in overleg met de gemeente, omdat het een 

verbetering van de omgeving is. Als anderen dat als overlast ervaren, kunnen 

ze dat ook weer aangeven bij de gemeente. 

 

7. Presentatie gedicht De Hei. In 2021 maakte stadsdichter Rick Terwindt een 

uniek gedicht over ons dorp. We hebben dit op een bijzondere wijze in beeld 

gebracht en willen dit graag aan u presenteren. Wij overhandigen een 

plaquette aan de voorzitter van Stichting Dorpshuis Mariaheide de heer Joost 

Helsen. Deze zal een mooie plaats krijgen in/bij D’n Brak. 

 

 
 
 
 

8. Sluiting 

Kijk op https://mariaheide.nl/dorpsraad  voor het verslag en het laatste nieuws. 

https://mariaheide.nl/dorpsraad

