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Jaarverslag Dorpsraad Mariaheide 

mei 2010 tot mei 2011 

 

 
 

Bestuursamenstelling; 
Samenstelling huidig bestuur; 

o Voorzitter: Jos van den Tillaar 
o Secretaris: Maria Braam 
o Vicevoorzitter Henri van Zeeland 
o Penningmeester: Nelly van Os 
o Overige leden: Gerard Sigmans 

  Hans Kemps 
  Wilma van de Laar (notulist) 

 
Vergaderingen 

 Wij hadden 11 besloten vergaderingen en 2 openbare vergaderingen. 

 Bij onze besloten vergaderingen hebben wij overleg gehad met; 
o Wethouder, raadsleden, commissieleden en ambtenaren van de gemeente 

Veghel 
o Werkgroep bewoners pastoor Van Haarenstraat, overleg verkeersveiligheid 
o Stichting Buurtschappen 

 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij Overleg en/of vergaderingen van 

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

 Overlegbijeenkomst burgerparticipatie 

 Evaluatiebijeenkomst veiligheid Pastoor Van Haarenstraat 

 Evaluatiebijeenkomst gladheidsbestrijding gemeente Veghel 

 Provincie Noord Brabant, gemeente Veghel en Adviesbureau K2 over de studiedag 
jeugd en leefbaarheid  

 Bouwplannen van Woonbelang, de heer Ad Stas 

 Bij ovderleg met afgevaardigden van bouwbedrijf Alphons Coolen 

 SJeM overleg met provincie inzake wateroverlast de Wij 

 Overlegbijeenkomst over de Fietsnota 

 Overlegbijeenkomst subsidienota 

 Overleg met Vliegbasis Volkel  
 
Publicaties hebben gestaan in: 

 Heise Krant 

 Stadskrant Veghel 

 Internet Mariaheide.nl/.org 

 Gemeentegids Veghel 
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Aandachtspuntenlijst gemeente Veghel 
Regelmatig heeft de Dorpsraad overleg met de gemeente. Op verzoek van de gemeente 
is er een speerpuntenlijst 2011-2015 opgesteld. 
De speerpunten waarvoor wij aandacht hebben gevraagd, zijn: 
 

1. Verkeersveiligheid 30 km. zone 
2. Veiligheid voor fietsers  
3. Slijtlaag voetpad Pastoor Van Haarenstraat verbeteren 
4. Gladheidsbestrijding  
5. Wateroverlast op terrein “De Wij” 
6. Wandelpad over het spoor aansluiten Uden-Veghel 
7. Informatiebord bezienswaardigheden Mariaheide 
8. Bestaande zandpaden behouden 
9. Onderhoud wegen en bermen 
10. Kunstgrasveld sportpark Spoorzicht 
11. Multifunctioneel centrum, Maria ter Heide school, gemeenschapshuis d’n Brak 
12. Woningbouw realiseren Heiakkerstraat/Ringoven 
13. Bouwplan Achter den Kerck 
14. Woningen aan de Ericastraat 
15. Woningbouw plan Heijzoo 
16. Herinrichting Dobbelsteenplein 
 

Aandachtspunten die gerealiseerd zijn: 

 De ondergrondse glascontainer is geplaatst 

 Plaats van voormalige glascontainers is weer hersteld 

 De verlichting van de Hintelstraat is aangepast 

 De verharding bij de gedempte sloot nabij Goordonksedijk 27 is verwijderd 

 De markering van het fietspad nabij de rotonde bij de stadsontsluitingsweg is weer 
aangebracht. 
Groene poorten bij de ingang van de bebouwde kom ziijn aangepast 

 

 Pastoor Van Haarenstraat, veiligheid in de straat; 
o De bloembakken zijn geplaatst  
o In april is er weer een nulmeting uitgevoerd 
o Op korte termijn volgt er een evaluatie naar aanleiding van de gevolgen van 

deze maatregelen 
 

 Woningbouw Mariaheide 
o Dhr. Ad Stas van Woonbelang, heeft een informatieavond verzorgd voor de 

bewoners van de Mariahof. Intussen is één blok gesloopt. Het pand van De 
Mol wordt zeer binnenkort gesloopt, waarna met de bouw kan worden 
gestart. 

 
Actie Paasbest 

 Op vrijdag 15 april heeft de Actie Paasbest weer plaatsgevonden. De actie is een 
initiatief van de gemeente Veghel in samenwerking met de dorps- en wijkraden. En 
is bedoeld om zwerfafval op te ruimen en iedereen bewust te maken van de 
hoeveelheid zwerfafval die rondslingert. Van de dorpsraad heeft de Maria ter 
Heideschool een cadeaubon van €50,00 ontvangen:  
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Schenking Rabobank gift van € 10.000,--. 

 Zoals afgesproken is er weer €300,00 aan het Schakeltje overgemaakt. 

 Er is geen bijdrage voor nieuwe initiatieven aangevraagd 
 
Van Haarenstaete 
Binnenkort wordt er weer een overleg gepland met het management van Van 
Haarenstaete. 
 
Stagiaires 

 Dit jaar hebben 2 leerlingen stagiaires van 4seasons een paar keer het notuleren 
verzorgd. Zij worden begeleid door de notulist Wilma van de Laar. 

 
Slotwoord 

 We kunnen concluderen dat we een rustig  jaar achter de rug hebben en dat de 
contacten en het overleg met de gemeente Veghel steeds beter worden.  

 De Dorpsraad zal zich in blijven zetten voor ons dorp en ervoor zorgen dat het 
prettig blijft in Mariaheide.  

 
 
 
Mariaheide, 2 mei 2011 
 
 
Voorzitter       Secretaris 
Jos van den Tillaar      Maria Braam- van de Ven 
 


