
 
Tijdens de Openbare Dorpsraad vergadering van 7 mei werd het jaarverslag gepresenteerd door middel 
van een powerpointpresentatie. Op de website van Mariaheide.nl kunt u de presentatie bekijken. 
Onderstaand de bijbehorende tekst: 
 

 
 
De Bestuurssamenstelling is 
 
Voorzitter:  Jos van den Tillaar 
Vicevoorzitter  Henri van Zeeland 
Penningmeester: Nelly van Os 
Secretaris:  Maria Braam 
Notulist:  Wilma van de Laar 
Overige leden: Hans Kemps 
   Joep van Helvoort.  
Sinds februari 2012 is Joep de Dorpsraad komen versterken. Wij zijn daar erg blij mee. 
 
Vergaderingen 
We hebben 10 besloten vergaderingen gehad, daarbij waren aanwezig: 

• Wethouder en ambtenaren van de gemeente Veghel 
• Bewoners Pastoor Van Haarenstraat  
• KBO 
• Stichting Buurtschappen 
• Area (voorheen Woonbelang) 
• Skipov 

In de planning zit een overleg met de Heise Ondernemersvereniging en “Het Schakeltje”. 
Jaarlijks zijn er 2 openbare vergaderingen 
 
Dorpsraadsleden zijn naar een overleg geweest met 

• Dorps- en Wijkraden en Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van de gemeente Veghel 
• Stg. Buurtschappen over de evaluatie van de kermis 
• Afgevaardigden van bouwbedrijf Alphons Coolen 
• Streekimpuls Peel en Maas 
• Klankbordgroep Beheerplan bossen 
• Commissie Buitengebied in ontwikkeling 

Aandachtspuntenlijst gemeente Veghel 
Regelmatig heeft de Dorpsraad overleg met de gemeente. Op verzoek van de gemeente is er een 
speerpuntenlijst 2011-2015 opgesteld. Ook in 2012 werd weer aandacht gevraagd voor verschillende 
speerpunten: 

• Verkeersveiligheid 30 km. zone 
• Terrein “De Wij” 
• Kunstgrasveld sportpark Spoorzicht 
• Multifunctioneel centrum, Maria ter Heide school, gemeenschapshuis d’n Brak 
• Woningen aan de Ericastraat 
• Woningbouw plan Heijzoo 



• Bouwplan Achter den Kerck met speel- en groenvoorziening in nieuwe wijk volgens 
structuurvisie 

• Fietsnota 

Bewoners van Mariaheide zijn gevraagd naar 
hun mening betreffende de fietsnota van de gemeente Veghel. Hierop zijn 36 reacties tegen het plan 
ontvangen en 1 reactie was voor. 
Wij zien een grote kans voor de gemeente Veghel om natuur te besparen én geld te bezuinigen. 
Meestal gaan deze twee dingen niet samen, maar in de gemeente Veghel kan dat wel door geen 
fietspad over of naast de ecologische verbindingszone van het Duits Lijntje te leggen. 
Door de Pastoor Van Haarenstraat en de Hintelstraat kan prima gefietst worden. 
Met betrekking tot de speerpunten, die vorig jaar om aandacht vroegen, heeft zich het afgelopen jaar 
het een en ander ontwikkeld: 

• De gemeente heeft grond Achter de kerk aangeboden als CPO-project aan belangstellenden. 
Hierdoor is zelfbouw weer mogelijk geworden. 

• Door prijsverlaging heeft Alphons Coolen een woonblok grotendeels kunnen verkopen, deze zijn 
in het najaar klaar, evenals de eerste fase van de huurwoningen bij de Mariahof. Een speel- en 
groenvoorziening zoals afgesproken in de structuurvisie is helaas nog niet gerealiseerd. 

 
• Op aandringen van de Dorpsraad heeft Area besloten de 7 woningen in de Ericastraat te 

verkopen aan starters. De verkoop is aanstaande. 
• In de Past. v Haarenstraat hebben de bloembakken hun definitieve vorm gekregen met 

permanente hagen, alsmede extra reflectoren en de drempels zijn aangepast. 
 
Wijkschouw 
Ongeveer 4 keer per jaar houden we een wijkschouw met de heer Henk de Laat van de gemeente 
Veghel. In de toekomst willen we hier bewoners bij gaan betrekken. 
 
Publicaties hebben gestaan in: 

• De Heise Krant 
• Op internet bij Mariaheide.nl 
• In de Gemeengtegids van Veghel 



En indien nodig wordt er gepubliceerd in de Stadskrant Veghel, op Kliknieuws en het Brabants Dagblad 
Mariaheide.nl is in samenspraak met gemeente en alle dorps- en wijkraden aangepast, zodat nu alle 
wijken dezelfde opbouw en layout toepassen. Henri v Zeeland van de Dorpsraad is medebeheerder 
geworden, samen met Bernie Raaymakers en André vd Linden. Binnen de site kunnen de verenigingen 
zelf hun pagina beheren. Mariaheide.nl wordt heel goed bezocht. 
 
Streekimpuls Peel en Maas 
Enkele Dorpsraadsleden hebben op 24 juni 2011 in Beugen, SJeM geholpen om het project -subsidie 
voor “de Wij”- nader toe te lichten bij de Plaatselijke Groep van Streekimpuls Peel en Maas. 
Streekimpuls Peel en Maas is een initiatief van de provincie Noord Brabant om de leefbaarheid en de 
economische verscheidenheid op het platteland te bevorderen. Dit was een succes. De subsidie is 
toegezegd mits het plan wordt gerealiseerd.  
 
Rondleiding vliegbasis Volkel 
Naar aanleiding van de uitnodiging van kolonel Van de mast in november 2010 gingen we op 
vrijdagochtend 20 januari met 30 inwoners uit Mariaheide naar de rondleiding op de Vliegbasis in Volkel. 
Dit was zeer interessant en de deelnemers waren heel positief. 
 
Actie Paasbest 
Op vrijdag 30 maart heeft de Actie Paasbest weer plaatsgevonden in samenwerking met de Maria ter 
Heideschool. De actie is een initiatief van de gemeente Veghel met de dorps- en wijkraden en is bedoeld 
om zwerfafval op te ruimen en iedereen bewust te maken van de hoeveelheid zwerfafval die 
rondslingert. De Maria ter Heideschool kreeg als dank voor de hulp een cadeaubon van €50,00. 
 
Schenking Rabobank  
Er is nog een gedeelte over van de schenking van de Rabobank. Zoals afgesproken is er weer €300,00 
aan het Schakeltje overgemaakt. 
Er zijn geen nieuwe initiatieven aangevraagd, dat is nog wel mogelijk. 
 
Slotwoord 
Tot slot, terugkijkend over het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat we een goed en rustig jaar achter 
ons hebben. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten om ons doel te bereiken, ook al loopt het traject 
meestal wat langer dan dat wij voor ogen hebben, maar we blijven volhouden. 
  
Wel kunnen wij uw steun en medewerking daarbij goed gebruiken. Graag ontvangen wij uw reacties, die 
ons een extra stimulans geven om door te blijven gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 
 
Maria Braam 
Secretaris 
 
 
 

 


