
 
 

 
 

Tijdens de Openbare Dorpsraad vergadering van 27 mei 2013 werd het jaarverslag gepresenteerd door 

middel van een power point presentatie: 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:  Vacant, we hebben nog geen voorzitter benoemd. 

Vicevoorzitter  Henri van Zeeland 

Penningmeester: Nelly van Os 

Secretaris:  Maria Braam 

Notulist:  Wilma van de Laar 

Overige leden: Hans Kemps 

   Joep van Helvoort.  

Vergaderingen 

We hebben 10 besloten vergaderingen gehad. Wij hebben daar in ondermeer overleg gehad met: 

• Heise Raads- en commissieleden 

• Bewoners Pastoor Van Haarenstraat  

• Bewoners Dobbelsteenplein 

• Stichting Buurtschappen 

• ‘t Schakeltje 

• Area (voorheen Woonbelang) 

• Skipov 

• Jongerenmedewerker Vivaan 

• Heise Ondernemersvereniging 

 

Jaarlijks zijn er 2 openbare vergaderingen. Wegens bezuinigingen, opgelegd door de gemeente Veghel, 

brengen we dit terug  naar 1 openbare vergadering per jaar, in het voorjaar. 

 

Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg met 

• Dorps- en Wijkraden 

• Beheerders overleg websites Veghel 

• Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van de gemeente Veghel. 

• Onderzoeksbureau Pentharo (over de Maria ter Heideschool/MFA) 

• Dakloze jongerenopvang informatieavond 

• Kringloopwinkel 

• Voetbalvereniging SCMH 



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 en 2013 werd weer aandacht gevraagd voor 

verschillende speerpunten: 

• Verkeersveiligheid 30 km. zone 

• Terrein “De Wij”/pannaveldje 

• Multifunctionele accommodatie, Maria ter Heide school, gemeenschapshuis d’n Brak 

• Woningen Ericastraat 

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

• Fietsnota 

• Wandelroutenetwerk 

• Bouwen in de dorpen 

 
Met betrekking tot de speerpunten, die vorig jaar om aandacht vroegen, heeft zich het afgelopen jaar 

het een en ander ontwikkeld: 

• De huizen in de Ericastraat zijn verkocht en worden nu voornamelijk bewoond door jongeren uit 

Mariaheide. Daar is de Dorpsraad erg blij mee. 

• Bij de gemeente is mede in overleg met de bewoners van het Dobbelsteenplein de vraag ingediend 

om een wit kruis op het Dobbelsteenplein te zetten, zodat aanwonenden minder last hebben van 

geparkeerde auto’s. Ook zijn er 2 invalidenparkeerplaatsen aangewezen. 

 

Publicaties hebben gestaan in: 

• De Heise Krant 

• Op internet bij Mariaheide.nl 

• In de Gemeentegids van Veghel 

En indien nodig wordt er gepubliceerd in de Stadskrant Veghel, op Kliknieuws en het Brabants Dagblad. 

 
 

Mariaheide.nl 

Het beheer van de site wordt vanuit de dorpsraad gedaan door Henri van Zeeland. De redactie is in 

handen van André van de Linden en Bernie Raaijmakers. 

Tevens zijn er 4 buurtverenigingen, de parochie en het Heis-archief actief op de site. 

Gemiddeld wordt de site 350 maal per dag bezocht en is de site sinds mei 2011 256.733 maal bezocht 

Tip: Indien u op uw inlog een vinkje aanzet bij update mail, ontvangt u iedere maandag een mail met alle 

nieuwe updates van afgelopen week. 

 



Wijkschouw 

Regelmatig hebben we contact met de heer Henk de Laat, wijkbeheerder van de gemeente Veghel. Ook 

hielden we met hem een wijkschouw op maandag 22 oktober 2012. Hierbij wilden we bewoners gaan 

betrekken. Daarvoor hadden we een oproep geplaatst in september. We waren blij met de aanwezigen, 

maar helaas was hier zeer weinig belangstelling voor. 

 

Parkeerproblemen Pastoor van Haarenstraat 

Na de aanleg van de A-50 werd de Past van Haarenstraat gereconstrueerd. Een prachtige laan moest het 

worden. Met bomen en grasbermen. De bomen doen het goed, de bermen worden zo langzamerhand 

een doorn in het oog. Zie hieronder hoe de automobilist ermee omgaat. We hebben de gemeente 

gevraagd mee te denken over oplossingen. 

 
Behoud Duits Lijntje 

Binnen het Concept fietsplan is de gemeente van plan de fietsroute vanaf  Uden naar de Dubbelen via 

het Duits Lijntje te laten lopen. Veel weerstand is daartegen binnen Mariaheide. Verkwanseling van de 

natuur langs de oude spoorbaan. Tevens is er een goedkoper alternatief over de bestaande fietsroute 

via de Hintelstraat met daarbij bovendien de aansluiting op de HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) 

bushalte bij de rotonde ‘t Ven.  

 
 

Wandelpad ’t spoor aansluiting bij rotonde ’t ven/Hintelstraat. 

De RMB (Ruimte Milieu en Bouwen commissie) is bezig met een groot wandel-knooppunten-netwerk. 

Graag zien we dat er een veilige verbinding wordt gemaakt tussen het spoor en rotonde ’t 

Ven/Hintelstraat. Het gaat hier over een kleine ontbrekende schakel in de nabijheid van de 

Stadsontsluitingsweg waarmee een schitterend wandelgebied ontsloten kan worden. 

 



 
MFA (Multi Functionele Accommodatie) 

Er zijn een aantal inventarisatie-gesprekken geweest met Margareth Arnts van onderzoeksbureau 

Pentharo over de Maria ter Heide school. Op 3 april was er bij de gemeente Veghel een openbare 

informatieve bijeenkomst van de commissie Publiek en Samenleving over scholenbouw, waarbij ook de 

Maria Ter Heide school aan bod kwam. Enkele Dorpsraadsleden waren hierbij aanwezig. 

 

 
IDOP (Integraal Dorp Ontwikkel Plan) 

Willem Raaijmakers heeft vorig jaar aangeboden om mee te denken in de subcommissie om een 

aanvulling op de structuurvisie 2030, betreffende Mariaheide te maken. Er zijn gesprekken geweest met 

Paul van de Hurk van de gemeente Veghel. De oplegger bij de structuurvisie is in concept klaar. Punten 

die hier aandacht krijgen, zijn: 

• Voldoende woningen voor ouderen en starters 

• Zorgfunctie/zorgsteunpunt als onderdeel van gemeenschapshuis 

• School 

• Fiets- en wandelroutes 

• In stand houden winkelvoorzieningen 

• Herinrichting openbare ruimte 

• In stand houden Openbaar Vervoer 

• Eigen plek voor jongeren 

 

Bezuinigingen 

Er is diverse keren zeer intensief overleg geweest met de Dorps- en wijkraden onderling en samen met 

de gemeente Veghel over de bezuinigingen die de gemeente Veghel voor het budget van de Dorps- en 

wijkraden door wil voeren. 

 



Bezoek aan Dorpsraad Boerdonk 

Op maandag 18 februari 2013 hebben we een bezoek gebracht aan Boerdonk. We zijn in overleg 

geweest met de Dorpsraad. In Boerdonk wordt al erg veel zelf gedaan (burgerparticipatie). Om dit 

financieel rond te krijgen doen zij aan fondsenwerving. Voor ons is dit nog erg nieuw. Een groot verschil 

is ook dat Boerdonk wat geïsoleerder ligt dan Mariaheide. Daardoor wat meer op zichzelf aangewezen 

is. 

 

Actie Paasbest 

Op vrijdag 22 maart 2013 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. Het enthousiasme bij de volwassenen is helaas minder geworden, bij de kinderen gelukkig 

niet. Er is 86 kg. zwerfafval opgehaald, 1kg meer dan in 2012. 

 

Politieke Markt 

Op 25 maart 2013 heeft de gemeente Veghel een politieke markt georganiseerd, waarbij de Dorps- en 

wijkraden hun belangrijkste onderwerpen aan de fractievoorzitters van de politieke partijen konden 

presenteren. Belangrijk is dat de leefbaarheid in de dorpen behouden blijft. Dit kan door het bevorderen 

van woningbouw en het stimuleren en op peil houden van voorzieningen. 

 

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. 

Dit jaar zijn er ook nieuwe initiatieven aangevraagd: 

Voor een AED is € 500,- bijgedragen 

Aan de SJeM is € 500,- toegezegd ter aanvulling bij de realisatie van het pannaveld 

De banieren voor aan de vlaggenmast zijn hieruit betaald 

En aan het Heis Archief is voor 3 jaren €150,- per jaar toegezegd voor exposities 

Aanvragen zijn nog mogelijk. 

 

Slotwoord 

Tot slot, terugkijkend over het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat we toch een goed jaar achter ons 

hebben. Wij blijven ons inzetten om ons doel te bereiken, ook al lopen trajecten wat langzamer dan  wij  

graag zouden zien, 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 

 

 

 

 


