
 

 

   

 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Henri van Zeeland 
Penningmeester: Nelly van Os 
Secretaris: Vacant 
Notulist: Wilma van de Laar 
Overige leden: Hans Kemps 
 Joep van Helvoort 
 Hans van Helvoirt 
November 2014 hebben we afscheid genomen van Maria Braam. Ze heeft 6 jaar het secretariaat voor de 
dorpsraad heel accuraat en enthousiast behartigd. Hiervoor zijn we haar zeer dankbaar. 
 
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 
• Bouwcommissie Basisschool/Skipov 
• Diverse ambtenaren gemeente Veghel 
• Werkgroep Operatie Market Garden 
• Werkgroep Goede Doelen Week 
• Rabobank 
• Bouwbedrijf Coolen 
• Werkgroep Onder de Toren 
• Amaliazorg Van Haarenstaete 
• Buurkracht 

 
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 
• Fusie Gemeente Veghel - St. Oedenrode en Schijndel 
• Snelfietsroutes Nistelrode-Uden-Veghel 
• Betrokkenen kermis 

 
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 om uw buurt beter en leuker 
te maken , vul dan het aanvraagformulier in op de website van de gemeente. Het formulier is te vinden op 
www.veghel.nl/meedoeninjebuurt en laat het de Dorpsraad ook weten. Graag ondersteunen wij uw initiatief. 
 
 

http://www.veghel.nl/meedoeninjebuurt


 

 

Wijkschouw 
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. 
Binnenkort wordt er weer één gepland. 
 
Mariaheide.nl 
De site is onderdeel van Bewonersplein Veghel. Sinds vorige maand is de weergave enigszins gewijzigd. Onderdeel 
van de site is nu ook de SamSam burenhulpcentrale. 
Gemiddeld zijn er 320 bezoeken per dag, 1600 unieke bezoekers per maand en meer dan 100.000 bezoeken per 
jaar. 
Het beheer van de site wordt vanuit de dorpsraad gevoerd 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. 
 
 

Gerealiseerde projecten: 

 Infrastructuur Achter de Kerck 
In de loop van 2014 is de infrastructuur definitief uitgevoerd in 
het plan “Achter de Kerck”. De plantvakken  worden 
momenteel verder klaargemaakt en de planting komt er deze 
maand in. 

 
 
 
 
 
 
 

 Speelplek “Achter de Kerck”: 
Op verzoek van bewoners voor een tijdelijke speelplek “Achter de Kerck” hebben we overleg gehad met 
Bouwbedrijf Coolen. Deze heeft toestemming gegeven op een tijdelijke speelplek aan te leggen. Geheel 
op eigen kosten. 

 

 Operatie Market Garden: 
Werkgroep: Gerard van Asseldonk, Hans van Hoof, Wilma 
van de Laar en Karin van Boxtel. 
12 september 2014: 
Bij zeer mooi weer hebben we de bevrijding herdacht. 
Vele dorpsgenoten waren daarbij aanwezig. De intocht 
van de veteranen samen met de Starsisters, de muzikale 
begeleiding van de Krikkelbloazers maakten dit tot een 
mooi evenement. De bevrijdingsvlag werd onthuld en het 
boek “Klein in een Wereldoorlog” werd in D’n Brak 
gepresenteerd. 
Onthulling gedenkplaat: 
Op 4 mei 2015 is een gedenkplaat geplaatst bij de kerk. Deze werd onthuld door Hans van Hoof, e.e.a. 
werd muzikaal ondersteund door het jongerenkoor o.l.v. Maria van Asseldonk. 
 

 Natuurspeeltuin Steenovenstraat. 
Nadat in de openbare vergadering van 26 mei 2014 de keuze was 
gemaakt voor het ontwerp van Proludic is na de zomer vakantie 
gestart met de uitvoering. Eind 2014 is deze nieuw natuurspeeltuin 
opgeleverd. Tevens is het fietspaadje tussen de Steenovenstraat 
en Eikenwal ook opgeknapt. 
Op 18 maart 2015 heeft is deze natuurspeeltuin geopend door 
Wethouder v.d. Ven onder grote belangstelling van zeer veel 
kinderen. Bij de opening is een notenboom geplant. 

 



 

 

 
 

 Rabobank: 
De Rabobank heeft besloten om de pinautomaat in 
Mariaheide te sluiten, dit i.v.m. de hoge kosten voor het 
veilig maken van het gebouw zodat dit zou voldoen aan de 
nieuwe eisen per 1 januari 2015. 
In overleg met Dhr. Eric  Jansen Directeur Rabobank Uden-
Veghel en Mevr. Miriam Giesbers Directeur particulieren zijn 
we tot overeenstemming gekomen dat er een instore pin 
automaat geplaatst is in de Fietsenwinkel van Tikx. 
Dhr. Karel Hendriks heeft vanaf het begin zijn volledig 
medewerking verleend en daarvoor willen we hem danken.  
De instore automaat is vanaf 28 januari in gebruik en 
toegankelijk tijdens openingsuren van de winkel. 

 

 Goede Doelen Week 
Stuurgroep Goede Doelen Week bestaat uit Joep van Helvoort, 
Hans Breeuwer, Rudea de Bie, Marjo Wijdeven en Ilse Dortmans.  
De Goede Doelen Week is dit jaar voor het eerst gehouden in de 
week van 19 t/m 26 april. Dit in navolging van andere kerkdorpen 
in gemeente Veghel.  
Mede dankzij het enthousiasme en de inzet van de stuurgroep, 

de werkgroep en de gulle gevers is dit een succesvolle actie 
geworden. En ook een speciale dank aan de sponsoren die deze 
actie met geld of met materiaal hebben ondersteund. De Goede 
Doelen Week zal in 2016 vanzelfsprekend een vervolg krijgen. 

 

 Paasbest 
Vrijdag 27 maart hebben zo’n zestig leerlingen van de basisschool meegeholpen aan een flinke 
schoonmaakbeurt van ons dorp. In een bliksemactie van drie kwartier gingen 10 groepen op pad in de 
verschillende wijken. Gewapend met zakken van de gemeente en begeleid door onderwijskrachten, twee 
mensen van de Dorpsraad en Martien van de Graaf namens de KBO. Ze waren van tevoren toegesproken 
door wethouder Jan Goyaarts. Restanten van vuurwerk en van de carnavalsoptocht waren veelvuldig 
gevonden voorwerpen. Enerzijds was de buit flink na de actie, maar anderzijds konden we ook vaststellen 
dat ons dorp eigenlijk al best ‘schoon’ is. Een extra motivatie voor jong en oud om dat zo te houden. 
 

 Kermis  
De opzet voor de kermis was dit jaar gelijk aan vorig jaar. Gelukkig hadden we het weer nu wél mee. 
Dit was het laatste jaar dat de Kermis georganiseerd is vanuit het contract van de gemeente met 
Duursma. Voor komend jaar zijn we in gesprek met de overige dorpen en de Gemeente Veghel voor een 
nieuwe opzet.  
 

 Voetgangersoversteekplaats Pastoor van Haarenstraat. 
Mede naar aanleiding van een vraag uit de openbare dorpsraad 
vergadering van vorig jaar is op de verhoging bij de Pastoor van 
Haarenstraat en de Ericastraat een voetgangersoversteekplaats 
aangelegd.  

 

 Welkomstgroep 
Vanuit de Werkgroep Onder de toren is een verzoek gekomen of en hoe we de welkomstgroep nieuw 
leven in konden blazen. Na overleg is er een werkgroep (Wilma van de Laar, Nelly van Os en Theo 
Raijmakers) opgestart om e.e.a. uit te werken. De eerste bijeenkomst voor nieuwe inwoners zal 30 mei 
plaatsvinden. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Nieuwbouw Maria ter heide school. 
In eerste instantie lagen er plannen om in de zomer van 2014 te starten met de nieuwbouw van de Maria ter Heide 
school. Helaas heeft dit project veel vertraging opgelopen doordat er vleermuizen aanwezig zijn. Intussen heeft de 
overheid ontheffing verleend om toch te mogen slopen en nieuw te bouwen. Helaas heeft dit alles een jaar 
vertraging opgeleverd. Zoals het er nu uitziet zullen in week 26 de nood lokalen geplaatst worden vóór D’n Brak. In 
week 28 en 29 vindt dan de verhuizing plaats. Na de zomervakantie in week 36 worden deze dan in gebruik 
genomen. Vanaf 1 augustus wordt gestart met de sloop en nieuwbouw. Dit zal voor de zomervakantie van 2016 
afgerond worden. Zodat het schooljaar 2016/2017 op 5 september kan aanvangen in de nieuwbouw. 
 
Snelfietsroute. 
Hiervoor zijn 2 trajecten in beeld: 

1. Lang het Duits Lijntje 
2. Via de Pastoor van Haarenstraat. 

Vooralsnog geven wij de voorkeur aan het traject door de Pastoor van Haarenstraat. 
 
BIN-Project 
Dit jaar heeft Hans van Helvoirt zich georiënteerd op de mogelijkheden voor het opzetten van een BIN 
(Buurtinformatie Netwerk) in Mariaheide 
 
Bouwen 
Locatie Achter de Kerck  

 Gemeente: 
Nog 1 kavel 456 m2 en 2 grote kavels  803  m2 en 950 m2 waarvan op 456 m2 een optie is genomen. 

 Alfons Coolen 
Geen verdere informatie van gekregen 

Heijzoo 
Geen informatie van ontvangen 

Project 6  dubbele woningen bij van de Brand. 
Op 5 woningen is een optie – Startdatum is nog niet bekend. 

Steenoven 2:   
Eerste voorbereidingen op ambtelijk  niveau zijn getroffen. 

 
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 soms 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.  
Uitbreiding van ons bestuur is ook zeer gewenst om alle huidige en nieuwe projecten te kunnen blijven uitvoeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 
 


