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Jaarverslag mei 2008 tot mei 2009. 
 
De Dorpsraad bestond in 2008/2009 uit de volgende leden 
Voorzitter: Jos van den Tillaar 
Secretaris: Marie-Jose van de Graaf tot nov 2008 
 Vanaf nov Maria Braam 
Penningmeester: Bernie Raaijmakers 
Overige leden: Antoon van Hees 
 Gerard Sigmans 
 Jan Janssen 

 Herma Dortmans (notuliste) 
 Henri van Zeeland 
 Hans Kemps (vanaf mrt 2009) 
Vergaderingen 
Besloten : 11 
Openbare : 2 
Gasten : Dhr. Alphons Coolen 
    Dhr. A. Stas, Woonbelang Veghel 
    Bewoners pastoor Van Haarenstraat 
 
Stichting Buurtschappen 

 Het voltallig bestuur van Stichting Buurtschappen stapte op, de dorpsraad heeft 
deze taak overgenomen en hebben samen met de nieuwe voorzitter een nieuw 
bestuur gevormd 

 De Dorpsraad heeft al haar taken weer overgedragen aan het nieuwe bestuur. 
 
Overleg/ vergaderingen van 

 Overleg Dorps- en Wijkraden met Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van 
de gemeente Veghel 

 Vergaderingen commissies Gemeente Veghel 

 Overleg met commissie Verkeer van Gemeente Veghel 

 Bouwen in de kleine kernen, informatie avond (CDA) in Boerdonk  
 
Publicaties 

 Heise Krant 

 Stadskrant Veghel 

 Kabelkrant 

 Internet Mariaheide.nl/Dorpsraad 

 Brabants Dagblad 
 

Activiteiten mei 2008/mei 2009 
 
Aandachtspuntenlijst gemeente Veghel 
De Dorpsraad heeft nog steeds een lijst met aandachtspunten die nog niet naar 
tevredenheid zijn afgewerkt. Er is regelmatig overleg met de gemeente m.b.t. deze nog 
onafgewerkte aandachtspunten. 
De Dorpsraad vraagt extra aandacht voor: 

 Het regenwater dat op de wandelpaden en de groenstroken in de Pastoor Van 
Haarenstraat blijft staan. 

 Fijn grind gebruiken bij het aanbrengen van de volgende slijtagelaag op de 
voetpaden. 
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 Verlichtingsplan van de Hintelstraat aanpassen tot aan de rotonde. 

 Samen met de SJeM is er een aanvraag ingediend bij de gemeente voor het 
aanleggen van een verplaatsbare Skatebaan op een verharde ondergrond op de 
Wij. 

 Speelvoorzieningen inplannen in het bouwplan Achter den Kerck. 

 Het speeltuintje aan het Heiveld wordt opgeknapt er komen nieuwe wipkippen. 

 Markering NP aanbrengen voor de rode paaltjes bij d’n Brak 

 Diverse gaten in de weg/berm, bank kapot etc. doorgegeven. Deze zijn 
ondertussen gerepareerd. 

 De Dorpsraad heeft nogmaals aan de gemeente Veghel verzocht om het fietspad, 
komende vanuit Veghel, door te trekken naar de Versantvoortstraat. 

 
Afgewerkte aandachtspunten: 
De aanpassingen op afrit 12 van de A50 (op het viaduct nabij Driehuizen) zijn door 
Rijkswaterstaat gerealiseerd. 
 
Het bordje bij Blankes Kerkhof is geplaatst. 
 
Maria ter Heide school 
De Dorpsraad heeft contact gehad met de directeur van de school, de heer Van Boxmeer. 
Er wordt een schouwing gedaan door een technisch bureau over de staat van het 
schoolgebouw en de klimaatbeheersing in het gebouw. Dit bureau doet een aanbeveling 
aan de gemeente. Voor het einde van dit schooljaar moet bekend zijn of het een 40/60-
jarig cyclus schoolgebouw wordt. De school is al ouder dan 40 jaar, dat zou dan 
betekenen bij een 40-jarige cyclus dat er nieuwbouw moet komen. Bij 60-jarig cyclus moet 
er een fikse verbouwing plaatsvinden. 
De prognose over het aantal kinderen is in werkelijkheid negatiever. In 2015 verwacht men 
dat er ongeveer 100 leerlingen op deze school zullen zijn. Er zullen steeds meer 
combinatiegroepen komen, totdat er uiteindelijk 4 combinatiegroepen overblijven. De 
Maria ter Heide school blijft zeker bestaan, daar staat Skipov garant voor. 
 
Klooster 
Stichting Amalia van Solms heeft het klooster verbouwd tot een verpleeghuis voor ong. 30 
psychogeriatrische patiënten met daarbij 4 zorgwoningen. 
Op uitnodiging van de Dorpsraad is er donderdag 5 februari 2009 een informatieavond 
gehouden in d’n Brak. Deze avond werd druk bezocht. 
 
Woningbouw Mariaheide. 
Dhr. Ad Stas van Woonbelang Veghel is bij een besloten Dorpsraadvergadering aanwezig 
geweest. Hij heeft het plan voor de Nieuwbouw aan de Ericastraat uitgelegd. Het is nog 
niet bekend wanneer daarmee wordt gestart. 
 
Bouwbedrijf Alphons Coolen start met het bouwplan Achter den Kerck. Hierover is een 
informatiebijeenkomst geweest op 18 april bij café d’n Brouwer. 
Binnenkort heeft de Dorpsraad op uitnodiging van de CDA-fractie, een overleg met de 
andere Dorps- en Wijkraden van de gemeente Veghel over een eventuele aanpassing van 
het gemeentelijk grondbeleid, zodat in de kerkdorpen meer vrije bouwkavels kunnen 
worden uitgegeven en in Veghel meer seniorenwoningen en starterswoningen. 
 
Actie Paasbest 
Op vrijdag 3 april  heeft de Actie Paasbest wederom plaatsgevonden. In Veghel en alle 
kerkdorpen is zwerfafval opgeruimd. De Dorpsraad heeft in Mariaheide samen met de 
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Maria ter Heideschool dit evenement georganiseerd. De actie was weer een succes. 
 
Commissie herinrichting Dobbelsteenplein. 
Deze commissie is volop bezig om plannen uit te werken. De gemeente zal in de 
voorjaarsnota van 2009 hiervoor een bedrag opnemen. Tevens is het Dobbelsteenplein 
door de gemeente Veghel opgegeven voor het project “Mijn mooi Brabant”. Wanneer het 
Dobbelsteenplein getoetst is door de provincie Noord Brabant en overblijft als één van de 
kanshebbende projecten, kunnen de inwoners stemmen. De 4 á 5 projecten met de 
meeste stemmen worden gerealiseerd. 
 
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. 
Er is een AED geplaatst bij het Sportpark Spoorzicht.  
Het Schakeltje heeft wederom €300,00 ontvangen. 
 
Stagiaires 

Dit jaar hebben 2 leerlingen van 4seasons het notuleren verzorgd. Zij worden begeleidt 
door de notuliste Herma Dortmans. 
 

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.   
 
Pastoor Van Haarenstraat 
De Dorpsraad is in overleg geweest met een delegatie van de bewoners van de pastoor 
Van Haarenstraat. Dit overleg stond in het teken van verkeersremmende maatregelen in 
de pastoor Van Haarenstraat. Er wordt erg hard gereden in de straat, wat een zeer 
onveilige situatie opleverd. De Dorpsraad gaat hierover ook actie ondernemen. 
 
Slotwoord 
We hebben een rustig jaar achter de rug. Het is ook een jaar geweest waarin de contacten 
met de gemeente Veghel minder intensief waren. In de toekomst worden deze lijnen weer 
beter. Op 26 mei a.s. komt de nieuwe Burgemeester van Veghel, mevrouw Ina Adema 
kennismaken met de Dorpsraad Mariaheide. 
De Dorpsraad zal er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat het prettig vertoeven 
blijft in Mariaheide.  
 
 
 
 
Mariaheide, 11 mei 2009 
 
 
Voorzitter       Secretaris 
Jos van den Tillaar      Maria Braam-van de Ven 
    


