
 
 

 
Jaarverslag Dorpsraad Mariaheide  
mei 2009 tot mei 2010 
 
Bestuursamenstelling 
Aftredend zijn Herma Dortmans en Anton van Hees. Nieuwe 
bestuursleden zijn Wilma van de Laar en Nelly van Os.  

 

 De Samenstelling van het huidige bestuur: 
 Voorzitter: Jos van den Tillaar 
 Secretaris: Maria Braam 
 Vicevoorzitter Henri van Zeeland 
 Penningmeester:  Bernie Raaijmakers 
 Overige leden: Gerard Sigmans 

 Jan Janssen 
 Hans Kemps 
 Wilma van de Laar  (notuleren) 

 Nelly van Os  (contactpersoon KBO) 

 

 De dorpsraad heeft 10 besloten vergaderingen en 2 openbare vergaderingen gehouden. 
Bij de besloten vergaderingen is er overleg geweest met: 
 De Burgemeester mw Ina Adema en wethouders van de gemeente Veghel  
 de heer Visser van Stichting platform voor ouderen en gehandicapten,  
 Een delegatie van gemeenteraadsleden 
 Bewoners van de Pastoor Van Haarenstraat, over de verkeersveiligheid 

 mevr. Diny van Asseldonk en de heer Henk van den Brand van het Parochiebestuur  
 De heer Theo Raijmakers van CDA 
 De heer Paul Raaymakers van PRbouw  
 De heer Ryan de Laat van Van Haarenstaete en de heer Huub Bovendeerd van 

Amaliazorg 
 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij Overleg of vergaderingen van 

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

 Een informatiebijeenkomst over hoogwaardig openbaar vervoer  

 Overleg met Mw. Sandra de Wit van Streekimpuls Peel en Maas 

 Overleg met commissie Verkeer van Gemeente Veghel 

 Een Informatie avond over webtechnologie betreffende een site voor de Dorpsraden of 
Mariaheide.nl 

 Bij een informatie avond over geluidsoverlast van de vliegbasis Volkel 
 
Er is gepubliceerd in de  

 Heise Krant 

 Stadskrant Veghel 

 En op Internet Mariaheide.nl/Dorpsraad 
 



De Activiteiten van mei 2009 t/m mei 2010 waren o.a. 
 
Deelname aan de actie van de provincie “Mijn Mooi Brabant” 
De dorpsraad heeft het Dobbelsteenplein aangemeld bij de gemeente Veghel voor de actie van 
de Provincie “Mijn Mooi Brabant”. De gemeente heeft de actie gesteund en ingediend bij de 
Provincie. 
Helaas zijn wij niet genomineerd, maar wij willen nogmaals onze dank uitspreken voor de 
werkgroep die zich hiervoor heeft ingezet. De Dorpsraad en de commissie Dobbenlsteenplein 
blijven zich inzetten om de renovatie gerealiseerd te krijgen. 
In de Voorjaarsnota 2009 was er geen budget opgenomen voor het Dobbelsteenplein. Wij 
hebben hierop gereageerd om bij de behandeling alsnog budget te reserveren en uitvoering te 
realiseren in 2010 / 2011. 
Bij de komende voorjaarsnota van 2010 zullen wij dit nauwlettend in de gaten houden. Het is 
tevens een taak voor onze raadsleden die wij gekozen hebben, om dit gezamenlijk gerealiseerd 
te krijgen. 
 
Regelmatig heeft de Dorpsraad overleg met de gemeente met betrekking tot de 
aandachtspuntenlijst. De punten waarvoor o.a. nog meer aandacht is gevraagd, zijn: 

 Het Verlichtingsplan van de Hintelstraat aanpassen  
o Er is een schriftelijke bevestiging van de gemeente ontvangen dat het 

verlichtingsplan wordt aangepast tot aan de rotonde en dat de werkzaamheden 
voor november 2010 zullen worden uitgevoerd. 

 Er is ook aandacht gevraagd voor Speelvoorzieningen in het bouwplan Achter den 
Kerck. 

 Er is extra aandacht gevraagd voor De Pastoor Van Haarenstraat; 
o Inzake de Overlast van het regenwater dat op de wandelpaden en in de groenstroken 

blijft staan. 
o De veiligheid in de Pastoor Van Haarenstraat voor bewoners, fietsers en voetgangers 

en overig verkeer. Vorige week zijn er aanpassingen uitgevoerd aan de entrees van 
Mariaheide bij de komborden, vanuit Veghel en Uden. Hierdoor is het voor de fietsers 
al veiliger geworden om de Pastoor Van Haarenstraat in te fietsen.  

o In Mei 2010 worden de drempels in de pastoor Van Haarenstraat aangepast, deze 
voldoen niet aan de gestelde norm 

o In juli/ augustus 2010, wordt er weer een nieuwe 0+-meting uitgevoerd.  
o Daarna worden de bloembakken geplaatst en in augustus of september 2010, volgt er 

een nieuwe verkeersmeting  n.a.v. de maatregelen  
o In September 2010, volgt er dan ook nog een evaluatie naar aanleiding van de 

gevolgen van deze werkzaamheden. 
 

 Ook is aandacht gevraagd voor een ondergrondse glascontainer 
 

 Samen met SJeM is er een skatebaan gerealiseerd op de “Wij” . Ook is hiervoor op 
initiatief van de dorpsraad een verzoek ingediend bij  het coöperatiefonds van de 
Rabobank. SJeM heeft hieruit een extra bijdrage voor de skatebaan ontvangen.  

 

 Voor de Maria ter heide school is een rapport  over de stand van zaken van het 
schoolgebouw opgesteld. De uitwerking van deze rapportage is ter beoordeling naar het 
schoolbestuur gestuurd. 

 

 In het overleg met Van Haarenstaete kwam naar voren dat er nog te weinig vrijwilligers 
zijn. Vrijwilligers zijn van harte welkom om een spelletje, een kaartje, een wandeling of 
een luisterend oor te zijn voor de bewoners.  



Van Haarenstaete heeft ook een winkeltje waar de inwoners van Mariaheide gebruik van 
kunnen maken. Dit geldt tevens voor de kapper en het grand café. 
Van Haarenstaete wil echter absoluut geen concurrent worden van de plaatselijke 
middenstand. 
 

 Onder de aandacht is ook gebracht de Voortgang van diverse bouwactiviteiten en 
nieuwbouwplannen. Het slopen van het pand van Café de Mol en het pand van de 
Heijzoo en de nieuwbouw plannen voor zelfbouwers. De gemeente heeft een enquête 
uitgezet naar de behoeften van de ingeschreven woningzoekenden van Mariaheide. De 
uitslag van de enquête hebben we nog niet ontvangen, maar volgt spoedig. Tot afgelopen 
1 mei kon de enquête ingestuurd worden. 
 

 Dhr. Ad Stas van Woonbelang, heeft u zojuist gehoord over de bouwplannen Achter den 
Kerck, de Mariahof en de nieuwbouw aan de Ericastraat. 

 

 Op vrijdag 26 maart heeft de Actie Paasbest wederom plaatsgevonden. De actie is een 
initiatief van de gemeente Veghel in samenwerking met de dorps- en wijkraden.  
De actie is enerzijds bedoeld om zwerfafval op te ruimen en anderzijds om iedereen 
bewust te maken van de hoeveelheid zwerfafval die her en der rondslingert.  
Van de dorpsraad kreeg de Maria ter Heideschool nog een zeer toepasselijk cadeau: 
enkele vuilnisbakken voor op de speelplaats. 

 

 Van de gift van de Rabobank is €300,00 aan het Schakeltje overgemaakt. Verder zijn er 
geen nieuwe initiatieven aangevraagd. 

 

 Dit jaar hebben weer 2 stagiaires van 4seasons het notuleren verzorgd. Zij werden 
begeleid door de notulisten Herma Dortmans, Wilma van de Laar heeft dit overgenomen. 

 
Tot slot zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden, de raadsleden zijn ondertussen 
geïnstalleerd. De Dorpsraad is trots dat er 3 inwoners van Mariaheide deel uitmaken van de 
gemeenteraad. Ook zijn er nog heise burgerleden die achter de schermen hun bijdragen 
leveren. De Dorpsraad wenst de raads- en burgerleden heel veel succes en daadkracht toe.  
Door de gemeente is er een nieuwe contactpersoon voor de Dorpsraden aangesteld, mevrouw 
Nadina Hamzic. Inmiddels zijn we al een paar keer bij elkaar geweest in een positief contact 
voor beide partijen. 
We kunnen concluderen dat we een goed jaar achter de rug hebben en dat de contacten en het 
overleg met de gemeente Veghel naar wens zijn verlopen.  
De Dorpsraad zal zich in blijven zetten voor ons dorp en ervoor pleiten dat het prettig vertoeven 
blijft in Mariaheide.  
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 
 


