
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag mei 2007 tot mei 2008. 

 

In 2007/2008 zijn de leden: 

Voorzitter  : Frans Verhoeven t/m 26-11-2007;  

     Vanaf 26-11-2007 Jos van den Tillaar 

Secretaris  : Marie-Jose van de Graaf 

Penningmeester : Bernie Raaijmakers 

Overige leden  : Antoon van Hees 

      Gerard Sigmans 

     Jan Janssen 

     Herma Dortmans (notuliste) 

     Henri van Zeeland (vanaf 26-11-2007) 

 

Vergaderingen:  

Besloten : 11 

Openbare : 2 

Gasten  : Fractievoorzitters gemeente Veghel. 

    Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Veghel. 

 

Enkele leden aanwezig geweest bij: 

Overleg Dorps- en Wijkraden 

Gesprekken met wethouders en ambtenaren van de gemeente Veghel 

Vergaderingen commissies Gemeente Veghel 

Overleg i.v.m. aftreden bestuur Gemeenschapshuis D’n Brak 

Servicepunt Vrijwilligerswerk Uden-Veghel-Landerd 

 

Publicatie: 

Heise Krant 

Stadskrant Veghel 

Kabelkrant 

Internet Mariaheide.nl/Dorpsraad 

Brabants Dagblad 

 

Activiteiten mei 2007/mei 2008 

 

Herinrichting Pastoor van Haarenstraat. 

De Dorpsraad heeft nog steeds een lijst met actiepunten die nog niet naar tevredenheid zijn 

afgewerkt. Deze lijst bevat ook zaken elders in Mariaheide. 

Er is regelmatig overleg met de gemeente m.b.t. deze nog onafgewerkte acties. 

Een van die zaken in de Pastoor van Haarenstraat is het regenwater dat op de wandelpaden en 

de groenstroken blijft staan. 

Verder heeft de Dorpsraad aan de gemeente Veghel verzocht om het fietspad, komende vanuit 

Veghel, door te trekken naar de Versantvoortstraat. 
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De aanpassingen op afrit 12 van de A50 (op het viaduct nabij Driehuizen) blijven de scherpe 

aandacht van de Dorpsraad houden. Rijkswaterstaat zal deze aanpassingen nog in 2008 

realiseren, zo heeft Rijkswaterstaat beloofd. 

  

Klooster: 

Stichting Amalia van Solms gaat het klooster verbouwen tot een verpleeghuis voor ong. 30 

psychogeriatrische patiënten met daarbij 4 zorgwoningen in de linkervleugel en een centrum 

voor dagopvang, recreatie, restaurant e.d. voor mensen uit de buurt. 

De zolder van de linkervleugel zou ter beschikking worden gesteld aan Mariaheide, maar 

hierin is verandering gekomen omdat er asbest is verwerkt in de zolder en daarom helaas niet 

kan worden gebruikt.  

De tuin zal hoogstwaarschijnlijk braak blijven liggen en niet worden opengesteld voor de 

gemeenschap. 

De werkzaamheden zijn half februari 2007 begonnen . 

De nieuwe naam voor het zorgcentrum is bekendgemaakt op zaterdag 15 maart 2007. 

2 Inwoonsters van Mariaheide hadden nagenoeg dezelfde naam ingediend en kregen van de 

heer Jan Vorstenbosch, directeur Stichting Amalia van Solms, ieder een reischeque.  

De nieuwe naam luidt: Van Haarenstaete. 

 

Woningbouw Mariaheide. 

2 Blokken van ieder 4 woningen op het plan Steenoven, waarvan 1 blok koop- en 1 blok 

huurwoningen, zijn bijna gereed. Enkele van deze woningen zijn gekocht door bewoners van 

de huurwoningen aan de Ericastraat. Zodra deze laatst gemelde woningen leeg staan, worden 

deze gesloopt en komen er 2 complexen met huurappartementen voor senioren en starters. 

Als deze appartementen bewoond kunnen worden door o.a. bewoners van de Mariahof, wordt 

de Mariahof gesloopt en wordt daar gestart met een nieuwbouwproject. 

 

100-jarig bestaan Mariaheide. 

In 2003 is er een commissie in het leven geroepen om festiviteiten rond het eeuwfeest in 2007 

van Mariaheide te organiseren. 

In de aanloop naar 2007 zijn er verder diverse activiteiten geweest en in de week van 8 juni 

tot en met 16 juni 2007 is het 100-jarig bestaan van Mariaheide daadwerkelijk gevierd. 

Het was een week boordevol activiteiten voor iedereen met als klapstuk de reünie.  

De activiteiten waren: Mariaheide in Concert, koffieconcert, goederen- en dienstenveiling, 

Heise wandeling, ouderenmiddag, 100 jaar kindertijd, een avond vol humor, fietstocht, Sjem 

open podium, Scrapheap. 

Het hele gebeuren rond het 100-jarig bestaan was perfect georganiseerd door de commissie en 

alle lof gaat dan ook naar hen uit. 

 

Monument Mariaheide: 

Tijdens de feestweek i.v.m. het 100-jarig bestaan van Mariaheide is het monument op de hoek 

Pastoor van Haarenstraat/Hintelstraat, feestelijk onthuld door Wethouder Jan Kerkhof. 

In juni 2007 is het monument door de Dorpsraad Mariaheide aan de Gemeente Veghel 

geschonken en is er een schenkingsovereenkomst getekend. 

Enkele weken na de onthulling vernielden vandalen dit monument: de boompjes op een van 

de sokkels werden afgebroken. 

Jan van Hoof heeft inmiddels een nieuw ornament gemaakt. 

Op donderdag 13 maart 2008 is het hoofdstuk “monument” onder het genot van een drankje 

afgesloten in de vorm van een laatste bijeenkomst van alle medewerkers bij Café D’n 

Brouwer. Tijdens deze bijeenkomst werd de commissie ontbonden en heeft de voorzitter Dré 

van Heijst alle papieren overgedragen aan de voorzitter van de Dorpsraad. 
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Actie Paasbest 

Op vrijdag 13 maart heeft de Actie Paasbest plaatsgevonden. In Veghel en alle kerkdorpen is 

zwerfafval opgeruimd. De Dorpsraad heeft in Mariaheide samen met de Maria ter 

Heideschool dit evenement georganiseerd. De actie was een succes en zal volgend jaar weer 

door de gemeente georganiseerd worden. 

 

Bijenhoudervereniging St. Ambrosius schenkt boom. 

Op 3 juni 2007 heeft bijenhoudervereniging St. Ambrosius symbolisch een lindeboom (Tilia) 

aangeboden aan de Dorpsraad Mariaheide. 

Zaterdag 24 november 2007 is deze boom geplant op het grasveld voor de woningen 

Ringoven 58-60. 

 

Commissie herinrichting Dobbelsteenplein. 

Begin 2008 is er een commissie samengesteld die gaan meedenken over hoe het 

Dobbelsteenplein eruit moet komen zien na realisatie van de appartementen aan de 

Ericastraat. 

Deze commissie bestaat uit Jan Janssen namens de Dorpsraad, Frans Verhoeven, Peter 

Brouwers, Marijn van den Broek, Monic van Dinten, Marnix Menkhorst en Hilde Willems. 

Op 20 februari 2008 is deze commissie voor het eerst bij elkaar geweest. 

 

Klankbordgroep Groenbeheerplan Landelijk Gebied. 

In deze groep heeft Jan Janssen zitting genomen en hij zal meedenken over het 

groenbeheerplan. 

 

Schenking € 10.000,-- door Rabobank aan Dorpsraad. 

Op 20 november 2007 is in een speciale vergadering in De Blauwe Kei door de Rabobank aan 

alle Dorpsraden van de gemeente Veghel een gift van € 10.000,-- gedaan. Deze schenkingen 

zijn door de Dorpsraden vrij en naar eigen goeddunken te besteden aan de betreffende 

gemeenschappen. 

Er zijn bij de Dorpsraad Mariaheide al diverse voorstellen voor de besteding van de gift 

binnengekomen. Het voorstel om een AED te plaatsen op het Sportpark Spoorzicht is door de 

Dorpsraad goedgekeurd. Over de overige voorstellen wordt nog gedacht. 

 

Afscheid Frans Verhoeven. 

In de openbare dorpsraadvergadering van 26 november 2007 heeft Frans Verhoeven na 13 

jaar voorzitter te zijn geweest, afscheid genomen. 

Burgemeester Frankfort was ook aanwezig om Frans te bedanken voor zijn grote inzet. Hij 

noemde Frans een echte ambassadeur. 

 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer  (HOV) Noordoost Brabant 

Jan Janssen en Jos van den Tillaar hebben zitting genomen in de werkgroep. 

Er is een plan van aanpak waarin partijen inzicht moeten geven in de mogelijkheden om de 

bereikbaarheid van Noordoost Brabant per openbaar vervoer te verbeteren. Er is in de 

gemeente Veghel op 21 mei 2008 een rondetafelgesprek geweest om hierover te discussiëren.  

 

Aftreden bestuur gemeenschapshuis D’n Brak. 

Op 27 februari 2008 is het bestuur van gemeenschapshuis D’n Brak unaniem en per direct 

afgetreden.  

Een comité met daarin enkele afgevaardigden van de Dorpsraad Mariaheide en de bevolking 

van Mariaheide vormen momenteel het interim-bestuur en zij gaan op korte termijn een nieuw 

bestuur samenstellen. 
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Nog lopende zaken: 

Woningbouw. 

Plan Steenoven 3
e
 fase. 

Nieuw uitbreidingsplan Kruisstraat. 

Renovatie Dobbelsteenplein. 

Viaduct Driehuis. 

 

Slotwoord: 

We hebben een jaar achter de rug waarin veel is gebeurd en veranderd, denkend aan het 100-

jarig bestaan van Mariaheide en het aftreden van de 1
e
 (en tot dan toe enige) voorzitter Frans 

Verhoeven. 

Het is ook een jaar geweest waarin de contacten met de gemeente Veghel intensief en positief 

waren. De lijnen worden steeds rechtstreekser en de toegankelijkheid steeds beter. 

De Dorpsraad zal er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat het prettig vertoeven blijft 

in Mariaheide.  

 

Mariaheide, 26 mei 2008. 

Voorzitter:       Secretaris: 

Jos van den Tillaar      Marie-Jose van de Graaf 

    


