
   

 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Henri van Zeeland 
Penningmeester: Nelly van Os 
Secretaris: Maria Braam 
Notulist: Wilma van de Laar 
Overige leden: Hans Kemps 
 Joep van Helvoort 
 Hans van Helvoirt (sinds april 2014) 
 
Vergaderingen 
Elke eerste maandag van de maand hebben we een besloten vergadering, met uitzondering van de zomervakantie. 
We zijn dus 11 x bij elkaar gekomen. 
Vooraf aan de besloten vergadering is het inloopspreekuur tussen 19:30 uur en 20:00 uur. Wij hebben ondermeer 
overleg gehad met: 

• Heise Raads- en commissieleden 
• Bewoners 
• Directeur Basisschool 
• Bouwcommissie Basisschool/Skipov 
• Bewonerscommissie Area (voorheen Woonbelang) 
• Medewerker Vivaan 
• Diverse ambtenaren gemeente Veghel 

 
Jaarlijks is er 1 openbare vergadering.  
 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg met 

• Dorps- en Wijkraden 
• Beheerders overleg websites Veghel 
• Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van de gemeente Veghel. 
• Bouwcommissie Maria ter Heideschool 
• Informatieavond Area 
• Werkgroep Onder de Toren 

 
Burgerparticipatie 
In het kader van burgerparticipatie en leefbaarheid zijn we op zoek naar initiatieven in de buurt of het dorp. De 
gemeente heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld. Hebt u ook een goed idee dat uw buurt beter en leuker 
maakt? Vul dan het aanvraagformulier in op de website van de gemeente. Het formulier is te vinden op 
www.veghel.nl/meedoeninjebuurt 
Laat het ons ook weten. 
Graag ondersteunen wij uw initiatief. 
De organisatie van Sing Swing heeft een budget aangevraagd en gekregen voor een nieuwe evenementenvloer 
voor in de gymzaal in d’n Brak.  
Buurtvereniging Geheid Goed heeft, met medewerking van veel buurtgenoten een strooibeleid ontwikkeld en 
opgezet. Ook hiervoor is een budget ontvangen. Afgelopen winter is het niet nodig gebleken, dus hebben we nog 
geen evaluatie kunnen houden, maar het is een zeer mooi initiatief. 
 
Wijkschouw 

http://www.veghel.nl/meedoeninjebuurt


Jaarlijks houden we meerdere keren een wijkschouw met de heer Henk de Laat van de gemeente Veghel. Ook 
plaatsen we een oproep op MH.nl en in de Heise krant aan bewoners van Mariaheide om mee te lopen. Helaas is 
daar erg weinig belangstelling voor.  
 
Publicaties in: 

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

Indien nodig wordt er gepubliceerd in de Stadskrant Veghel, op Kliknieuws en het Brabants Dagblad 

Publicaties

 Heise Krant

 Kranten - weekbladen

 Mariaheide.nl

 
Paasbest 

Vrijdag 11 april trokken de kinderen van de bovenbouw samen met enkele 
vrijwilligers van de KBO in het kader van de actie Veghel Paasbest Mariaheide 
in. 
Het doel was het opruimen van zwerfafval en op deze manier ons mooie dorp 
nog mooier te maken. 
Ook wilden we op deze manier het goede voorbeeld laten zien; afval hoort 
niet in de natuur, maar in de afvalbak. 
Toen iedereen na een kleine drie kwartier met “de buit” terug op het 
schoolplein kwam, waren wij blij verrast. 
Het bleek dat het met het zwerfafval in de kern van Mariaheide enorm 

meeviel. 
Wij vinden het belangrijk dat we de natuur niet belasten met onze rommel en dat we in een schoon en mooi dorp 
wonen en werken. 
Daarom zullen we ook volgend jaar weer meedoen aan deze actie. 
Blijft u ondertussen uw rommel netjes in de container gooien? 

 
 
Kermis 
Na heel veel overleg hadden we ook dit jaar weer een kermis in Mariaheide. 
Er waren 13 attracties aanwezig: 
-  Lijntrek/Bussen 
-  Autoscooter 
-  Wipp 
-  Monsterdrop 
-  Eendjes 
-  Babysport 
-  Babyflug 
-  Schiettent 
-  Grijpkranen 
-  Gebakkraam 
-  Aqua Blasta 
-  Viskraam 
-  Nougatkraam 

Helaas liet het weer ons danig in de steek gedurende deze dagen. De kermis van vrijdag t/m maandag werd wel als 
positief ervaren. 
 
 
 
Gerealiseerde projecten 

 Geen nachtopvang jongeren 
 Banieren bij de kerk 



Gerealiseerde projecten

 Geen nachtopvang jongeren

 Banieren bij de kerk

 Bankje tegenover hertenkamp

 
 Ondergrondse glascontainer 
 Pannaveld 

 i.s.m. SJem en SCMH 

Gerealiseerde projecten

 Ondergrondse glascontainer

 Pannaveld

 i.s.m. SJem en SCMH

 
 Wandelknooppuntennetwerk 
 Parkeren Dobbelsteenplein 
 Ondergrondse kledingcontainer 

 

Gerealiseerde projecten

 Wandelknoopuntennetwerk

 Parkeren Dobbelsteenplein

 Ondergrondse kledingcontainer

 
 
Bouwen 

 Woningbouw Achter den Kerck 
 Huurwoningen Area 
 Woningen Alphons Coolen 
 Vrije sector CPO Gemeente Veghel 

 Verkaveling flexibel  

 Woonvorm flexibel 
 

Bouwen

 Verkoop 7 woningen Ericastraat

 
 

Onder handen zijnde projecten 
 Groenvoorziening Achter den Kerck 
 Maria ter Heide school 
 Goededoelenweek 
 Kermis 
 IDOP  

 Zorg om het dorp 
 Inrichting plein MTH-school – D’n Brak 

 Speelveld Steenovenstraat 



 
Nog te realiseren projecten 

 Heijzoo (Pr-bouw) 
 Steenoven 2 

 
Aandachtspunten 

 Voormalige kloostertuin 
 Bestemmingsplan 
 Structuurvisie 
 Dobbelsteenplein 
 Regionaal fietsplan 
 Verkeer en veiligheid 
 Bus vervoer (HOV) 

 
Mariaheide.nl 
De site is onderdeel van SWV (Stichting Webtechnologie Veghel). Gemiddeld zijn er 330 bezoeken per dag, 1800 
unieke bezoekers per maand 
en 120.000 bezoeken per jaar. In totaal 370.000 bezoeken. 
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. 
Het is mogelijk om een eigen pagina te onderhouden. Er zijn 4 buurtverenigingen, de parochie en het Hei’s Archief 
actief op de site. 
Tip: wanneer u bij uw inlog op Mariaheide.nl een vinkje aanzet bij update mail, ontvangt u iedere maandag een e-
mail met alle nieuwe updates van afgelopen week. 
 

 
 
Slotwoord 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat we toch een goed jaar achter ons hebben. Wij blijven 
ons inzetten om onze doelen 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. Loop gerust eens binnen op de eerste maandag van de maand om 
19:30 uur in d’n Brak. 
In de toekomst vertrouwen we erop dat er meer initiatieven vanuit de inwoners zelf zullen komen, zodat er weer 
projecten opgestart kunnen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 


