
   

 
 
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 
 Jos Klessens (november 2015) 
 
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 
20:30 uur. Daar is enige malen gebruik van gemaakt. 
 Wij hebben overleg gehad met: 

• Heise Raads- en commissieleden 
• Bewoners 
• Bouwcommissie Basisschool/Skipov 
• Diverse ambtenaren gemeente Veghel 
• Politieke partijen  
• Hartsave Veghel 
• Wijkagent 
• Stichting “Natuurlijk in de buurt” 

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

• Dorps- en Wijkraden 
• Wijkschouw 
• Beheerders overleg websites Veghel 
• Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van de gemeente Veghel. 
• Opstart Stichting Kermissen Gemeente Veghel 



• Inrichting terrein tussen de Maria ter Heide school en D’n Brak 
 
Wijkschouw 

Op zaterdag 11-07-2015 was de jaarlijkse wijkschouw. 
De Dorpsraad heeft samen met de wijkbeheerder een 
rondje Mariaheide gelopen om een aantal punten te 
bespreken. De opmerkingen worden intern uitgezet 
binnen de gemeente Veghel en er zal een 
terugkoppeling plaatsvinden richting de Dorpsraad.  
 

 
 
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. 
 

 Project Groenvoorzienig Ringoven 
Aan de Ringoven is een stukje 

groenvoorziening op de schop gegaan en  

enkele buurtbewoners hebben deze flink 

onder handen genomen. Dit is mede tot 

stand gekomen door het beschikbaar 

stellen van een zogeheten 

leefbaarheidsbudget van de gemeente. 

Als tegenprestatie zal het onderhoud door 

eigen mensen gedaan worden en niet meer door de gemeente. Erik Kanters 

heeft het ontwerp gemaakt en Jeroen Hurkmans heeft, samen met de mede 

buurtbewoners, ervoor gezorgd dat er nu een prachtige nieuwe grasmat ligt 

met aan de rand een mooie aankleding van een plantenperk. Ook zijn er zes 

betonnen zitjes geplaatst, waardoor een mooie zithoek is gecreëerd.  

28 november heeft de koningslinde (welke geschonken was door 

Bijenvereniging Ambrosius) zijn plaats weer teruggekregen. 

 
Mariaheide.nl 
De site is onderdeel van Bewonersplein Veghel. Sinds midden 2015 is de 
weergave enigszins gewijzigd. Onderdeel van de site is nu ook de SamSam de 
burenhulpcentrale en een sociale kaart met de nodige informatie over diverse 
instanties en hulporganisaties in de regio. 

http://www.veghel.nl/meedoeninjebuurt


Het is voor buurtverenigingen, en stichtingen mogelijk om een eigen pagina’s te 
beheren en zo de gemeenschap van informatie te voorzien. Uitbreiding met een 
correspondent voor nieuws uit Mariaheide is zeer welkom. 
 
Kermis 
Op 23 oktober is de oprichtingsakte van de Stichting Kermissen Gemeente Veghel 
getekend. Met deze officiële handeling kan de nieuwe stichting echt van start. Ze 
gaat de organisatie van de kermissen in de kernen van de gemeente Veghel onder 
haar hoede nemen. In het bestuur van de stichting hebben afgevaardigden zitting 
van de dorpsraden uit de kernen Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en 
Zijtaart. De kern Veghel is door het Centrum Management vertegenwoordigd. 
Voor Mariaheide heeft Martijn Brouwers namens de Dorpsraad zitting genomen 
in deze stichting. Kermis in Mariaheide heeft een week eerder plaats gevonden 
dan andere jaren i.v.m. Hemelvaartsdag en diverse andere kermissen in de regio. 
 
55 jaar Heikrikkels 
Tijdens de feestavond ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de Heikrikkels 
hebben we als Dorpsraad een Liquidambar in ontvangst mogen nemen. Deze 
Liquidambar is door Cs de Heikrikkels geschonken aan de gemeenschap 
Mariaheide en zal t.z.t. meegenomen worden in de plannen voor de nieuwe 
inrichting rond de school. 
 
 

Gerealiseerde projecten: 
 

 Welkomstgroep ‘Mariaheide mijn dorp’.  
Zaterdag 30 mei 2015 heeft de eerste 
groep nieuwe inwoners, 14 
volwassenen en 5 kinderen, kennis 
gemaakt met Mariaheide. Er was een 
afwisselend programma, dat begon in 
D’n Brak met koffie en gebak. Aan de 
hand van een diapresentatie werd in 

vogelvlucht een en ander verteld over de geschiedenis van De Hei. Daarna 
volgde een fietstocht langs markante punten. Onderweg werd ook weer 
van alles verteld, zowel op cultureel, historisch en sportief gebied. Tevens 
werden een drietal bedrijven bezocht. Weer terug in D’n Brak liet Marijn 
van de Broek met een powerpoint presentatie nog zien welke bedrijven er 
allemaal zijn in ons dorp. Er werd nog heel gezellig gepraat, mensen 
vertelden wat hen naar Mariaheide had gebracht. Deelnemers en 
organisatie waren het erover eens dat het een leuk initiatief is, dat we 



zeker moeten blijven doen. Met een goedgevulde goodybag gingen de 
nieuwkomers als echte ‘Heisen’ naar huis. 
De werkgroep: Nelly van Os-Theo Raijmakers-Wilma van de Laar 

 

 Hoek Steenovenstraat/Heiakkerstraat 
Daar is een verbod ingesteld voor voertuigen langer dan 12 meter, i.v.m. 
regelmatige schade die werd veroorzaakt aan de tuin van een particulier. 

 

 Paasbest 
Ongeveer 50 leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van de Maria ter 
Heideschool gingen op vrijdag 18 maart met zijn allen zwerfafval te lijf. Dit 
gebeurde in het kader van de jaarlijkse grote zwerfafval opruimactie onder 
het motto ‘Veghel Paasbest’. Natuurlijk was het motto al snel veranderd in 
‘Breng Mariaheide op zijn paasbest’. Na instructies van de begeleiders en 
een kort toespraakje van wethouder Annemieke van de Ven gingen de 
kinderen na schooltijd met de plastic zakken op pad. 
 

 Goede Doelen week 
Ook dit jaar heeft de Goede Doelen week weer plaatsgevonden in de week 
van 18 t/m 24 april. De stuur- en werkgroep kan terug zien op een 
geslaagde week en het resultaat lag wat hoger dan vorig jaar. De opbrengst 
was € 7.965,- 
 

BIN-Project 
Dit jaar heeft Hans van Helvoirt zich georiënteerd op de mogelijkheden voor het 
opzetten van een BIN (Buurtinformatie Netwerk) in Mariaheide. In de Heise krant 
van april is daarover een oproep gedaan voor vaste coördinatoren voor de 
verschillende buurten in ons dorp. Tot op heden hebben zich 3 coördinatoren  
gemeld. (Marianne van de Crommert – Voorhei, Mark Leenders – Ringoven, Wil 
Kemps – Goordonk) 
 
Snelfietsroute; 
Vooralsnog zijn hierin geen verdere stappen gezet en is er door de gemeente nog 
geen keuze gemaakt welk traject de voorkeur heeft.  
 
Inrichting terrein tussen de nieuwe Maria ter Heide School en D’n Brak 
Medio december is er een werkgroep onder leiding van de Dorpsraad opgestart 
om plannen te maken voor een nieuwe inrichting tussen de nieuwe Maria ter 
Heide school en D’n Brak. De leden zijn André van Sleeuwen, Erik Kanters en 
Marijn van de Broek. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente, Skipov en D’n 
Brak over hun wensen. Een conceptplan is gemaakt en besproken met de direct 
belanghebbenden. 



  
Monument: Mariaheide 100. 

De led-verlichting bij het monument is kapot. Dit behoort tot 
het onderhoud van de gemeente. Hierover zijn we dan ook in 
overleg om de led-verlichting te vervangen. Doch e.e.a. is nog 

niet zo eenvoudig als gedacht en vergt nogal wat tijd om het te organiseren. 
Tevens zijn de wieken van de molen afgebroken. Drie wieken zijn weer terecht 
dankzij een oplettende bewoner. De reparatie hiervan zullen we nog moeten 
onderzoeken. 
  
Wand reliëf Maria ter Heide school 
Er ligt een aanvraag bij de gemeente om het wand reliëf  wat in de hal van de 
Maria Ter Heide school hing een nieuwe bestemming te geven. 
 
AED’s 
Met Stichting Hartsave Veghel is gesproken, mede naar aanleiding van een 
subsidie vanuit de gemeente, voor uitbreidingsmogelijkheden van het aantal 
AED’s in Mariaheide. Om tot uitbreiding te komen zal er jaarlijks per AED een 
bedrag van € 180,- opgebracht moeten worden door de gemeenschap.  Dit voor 
een termijn van 10 jaar. De aanschaf  € 1800,- zal vanuit de subsidie van de 
gemeente betaald worden. Ook zullen er per AED 10 personen opgeleid worden. 
Hiermee zijn de reeds bestaande AED’s en de kosten daarvan niet meegenomen. 
Indien de huidige contracten aflopen zal daarvoor éénmalig ook een bedrag van € 
1800,- moeten worden betaald voor aanschaf van een nieuwe met daarnaast ook 
de € 180,- per AED per jaar voor 10 jaar lang.  
Als Dorpsraad onderschrijven we het belang van de AED’s, maar de financiering 
daarvan kunnen we niet op ons nemen. Hiervoor zal een oplossing moeten 
komen. Volgens de 6 minuten berekening zou er nog 1 AED in de kern van 
Mariaheide bij moeten welke dan geplaatst zou moeten worden ter hoogte van 
Smulders. 
 
Onderhoud openbaar terrein Mariaheide. 
De gemeente trekt zich steeds verder terug m.b.t. tot het onderhoud van de 
openbare ruimte. Daardoor zullen sommige zaken in onze ogen niet meer zo zijn 
zoals we graag willen. Om dit te compenseren is er de mogelijkheid om dit zelf in 
de hand te nemen. ‘Groen in eigen beheer’ is daarvan een voorbeeld. Graag 
willen wij weten of er mensen zijn in Mariaheide die dit ter hand willen nemen en 
bijvoorbeeld een halve dag in de maand dergelijke onderhoudsklussen op zich  
willen nemen. Ondersteuning zal er zijn in de vorm van materialen van uit de 
gemeente. We denken hierbij aan het onderhouden van perken of het schilderen 
van de schampstenen in de bochten e.d. Graag vernemen we van u of u zich 
hiervoor wilt inzetten. 



 
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 gewenst om alle huidige en nieuwe projecten te 
kunnen blijven uitvoeren. Schroom niet om je aan te melden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 
 


