
   

 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Henri van Zeeland 
Penningmeester: Joep van Helvoort 
Secretaris: Vacant 
Notulist: Wilma van de Laar 
Overige leden:  Hans Kemps, Nelly van Os, Jos Klessens  

 
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: 

• Bewoners  
• Burgemeester Kees van Rooij 
• HAN Nijmegen project inrichting plein ‘Krachtig Hart’ 
• CDA Meijerijstad - Team Meierijstad 

 
Jaarlijks is er een openbare vergadering.  

 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg met en over: 

• Beheerders overleg websites Veghel 
• Ambtenaren gemeente Meijerijstad 
• Buurtvereniging Henneberg – speeltuin 
• Beeldvormende avonden gemeente Meierijstad 
• Platformbijeenkomsten Wijk- en Dorpsraden 
• Snelfietsroute gemeente Meierijstad 
• Projectgroep “Krachtig Hart” Studenten HAN 
• Werkgroep veiligheid Pastoor van Haarenstraat 

 
Welkomstgroep ‘Mariaheide mijn dorp’.  
 
Zaterdagmiddag 20 mei waren de nieuwe inwoners van Mariaheide uitgenodigd. Voor deze 
tweede editie hadden zich vijftien mensen aangemeld. Ze kregen een druk maar afwisselend 
programma voorgeschoteld. Het was voor ons vooral prettig te horen dat men aangenaam 
verrast was door dit initiatief.  



Bij een kopje koffie met cake kregen de deelnemers allereerst een beknopt overzicht van de 
Heise geschiedenis aan de hand van een fotopresentatie. Vervolgens gingen we op de fiets de 
highlights van Mariaheide bezoeken.  
Natuurlijk werden onze mooie kerk en het sportpark bezocht. Bij SCMH was het nog gezellig 
druk, omdat er bekertoernooien waren gespeeld. Na een lekker drankje en een rondje langs de 
kleedlokalen fietsten we weer verder. Langs het toekomstige uitbreidingsplan Steenoven II, 
langs Rock am Ringoven, het rockfestival dat ook die dag gehouden werd. We bezochten 
onderweg ook een paar bedrijven. C&S interieurbouw, waar Dave Schepens zijn werkplaats liet 
zien en Kinderdagverblijf Het Klavertje. Het meeste indruk toch maakte het bezoek aan de 
kraamkamers van Gert Jan van Bergen.  
Toen was het tijd om weer terug te fietsen naar D’n Brak. Marieke van der Zanden, die twee 
jaar geleden meedeed als nieuwe inwoner kwam vertellen over haar inburgering. Leuk was ook 
de vragenronde: ‘ Hoe ben je zo in Mariaheide terecht gekomen?’ Alle deelnemers hadden zo 
hun eigen verhaal. Het was fijn te horen dat ze al goed d’n aard hadden ! 

 
 
Mariaheide.nl 
De site is onderdeel van Bewonersplein Veghel. Sinds midden 2015 is de weergave enigszins 
gewijzigd. Nieuw is de sociale kaart waarop men kan zoeken naar de diverse hulpinstanties. 
Deze moet nog verder geactualiseerd worden. Het is voor buurtverenigingen en stichtingen 
mogelijk om een eigen pagina te beheren en zo de gemeenschap van informatie te voorzien. 
 
Speeddate HAN 
Op 22 februari zijn Jos Klessens en Henri van Zeeland naar de speeddate op de HAN in 
Nijmegen geweest voor de minorprojecten Civil Society Lab. Hier werd in 3 minuten tijd het 
project buitenterrein tussen de school en dorpshuis gepresenteerd. Daarna werden er nog een 
vijftal vragenrondes gehouden voor de studenten waarna deze hun keuze konden maken. 
Drie studenten kozen voor het project in Mariaheide. 
 



 
 

Bezoek burgemeester Kees van Rooij aan Mariaheide 
Op 23 februari is burgemeester Kees van Rooij op bezoek geweest in Mariaheide, om kennis te 
maken.  Met het aansnijden van een echte Heise taart, maakte Kees van Rooij vrijdagmiddag 
officieel kennis met Mariaheide. Behalve een heerlijke slagroomtaart werd hem door de 
Dorpsraad een fotopresentatie voorgeschoteld. Hierin alles wat je over Mariaheide moet 
weten. Voorzitter Henri van Zeeland vertelde in het kort over de geschiedenis en highlights van 
ons dorp.  
Samen met wethouder Eus Witlox en de voltallige Dorpsraad maakte de nieuwe burgemeester 
daarna een wandeling door de verschillende wijken. Enkele bewoners maakten van de 
gelegenheid gebruik om in het dorpshuis persoonlijk kennis te maken met de heer Van Rooij.  
De burgemeester, die momenteel een rondje maakt langs alle kernen van zijn gemeente, 
constateerde dat elk dorp zijn eigen karakter heeft. Veel belangstelling had hij voor de 
initiatieven, die vanuit de bewoners ontstaan. Zoals de ontwikkelingen op het sportpark, 
waaronder het succes van het pannaveld en de zelfwerkzaamheid van leden en ouders. Ook de 
evenementen die door jongeren opgezet worden, zoals de diverse festivals werden onder zijn 
aandacht gebracht. 

 



 

 

 
Gerealiseerde projecten: 

 

Opschoondag 23 maart 

Het is weer een heel stuk schoner in Mariaheide.Op vrijdag 23 maart werd om 12.30 uur het startschot 

voor de jaarlijkse grote zwerfafval opruimactie op de Maria ter Heideschool gegeven. Deze jaarlijkse 

opruimactie wordt door vrijwilligerscentrales, dorps- en wijkraden en basisscholen in Meierijstad 

ondersteund. Ook de gemeente levert haar bijdrage door vuilniszakken, plastic handschoenen, e.d. 

beschikbaar te stellen en al het verzamelde zwerfafval op te halen. 

Met een beperkt aantal vrijwilligers, werd door de ca. 50 enthousiaste leerlingen met begeleiders nog 

menig vuilniszak gevuld met het afval.  

Al met al kijken we wederom terug op een zeer geslaagde actie waarbij een dankwoord aan alle 

deelnemers en met name aan de leerlingen van basisschool Maria ter Heideschool, op zijn plaats is. We 

gaan er van uit dat dit een voorbeeld is dat ook door anderen wordt opgepakt waardoor Mariaheide nog 

beter schoon blijft. 

 

Goede Doelen week 
De Goede Doelenweek zit er weer op. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is deze 
4eeditie van de Goede Doelen Week wederom succesvol verlopen! De totale opbrengst is: € 
8.664,- ! Dit geweldige succes hebben we te danken aan de werkgroep, de vele Heise 
vrijwilligers, de sponsoren en natuurlijk de gulle gevers. Allemaal hartelijk dank voor jullie 
medewerking! 



 

Lopende projecten: 

 
 
BIN-Project 
Dit jaar is de BIN uitgebreid met de Kloosterbuurt. Joop van der Heijden is daar de 
contactpersoon. Dit brengt het totaal op 8 buurten. 
 

Inrichting terrein tussen de nieuwe Maria ter Heide School en D’n Brak 
Met de projectnaam ‘Krachtig Hart Mariaheide’ zijn de studenten van de Han in Nijmegen 
hiermee gestart. Jorrit Peters, Annabel van Soest en Benk Haastrecht. Na een grondige 
inventarisatie en enquête onder de bewoners van Mariaheide, zijn ze met dit project van start 
gegaan. Op 30 april hebben ze een inloopavond georganiseerd voor belangstellenden, waar ze 
de eerste plannen hebben voorgelegd. De reacties hierop hebben ze meegenomen in een 
verdere uitwerking, die vanavond gepresenteerd wordt. 

 
 
 



 

AED’s 
De werkgroep, bestaande uit Marie-Jose de Graaf, Mark Leenders en Toinne van den Boogaart 
heeft een voorstel uitgewerkt om de AED’s in Mariaheide te behouden en eventueel uit te 
breiden. Informatie hierover heeft in de Heise krant gestaan en de rode enveloppe voor de 
vrijwillige bijdrage is met de Heise krant van mei verstuurd en werden in de week van 4-8 mei 
opgehaald. 
Het geld wordt beheerd door de Dorpsraad. Indien u nog wilt schenken kunt u dit doen op 
rekening NL60RABO0131905686 t.n.v. Stichting Dorpsraad Mariaheide o.v.v. AED’s Mariaheide. 

 
Voorstel verdeling AED’s over mariaheide. 
 
Achter de kerk 
Firma Coolen is hier gestart met de bouw van de 9 rijwoningen en daarmee nadert dit project 
zijn eindfase. 
 
Heijzoo terrein 
Plan is uitgewerkt in een 7-tal woningen welke te koop staan.  
 
Steenoven II 
Is intussen bouwrijp gemaakt en de verkoop/bouw van de huizen is gestart. 
 
Snelfietsroute 
Deze snelfietsroute is een onderdeel van een compleet netwerk aan snelfietsroutes in Noord-
Oost Brabant. In Mariaheide waren er twee mogelijkheden: Een noordelijke variant, langs het 
Duits Lijntje, en een zuidelijke variant, door de Pastoor van Haarenstraat. In overleg is er vanuit 
Mariaheide aangegeven dat de noordelijke variant de voorkeur heeft, mits er ook een 
uitbreiding van de ecologische verbindingszone tussen de snelfiets route en het Duits Lijntje 
wordt aangelegd. Tevens is ook aangegeven dat er een oplossing moet komen voor de 
verkeersveiligheid in de Pastoor van Haarenstraat. Op 7 mei heeft nog een inloopavond 
plaatsgevonden waar de nodige informatie werd gegeven en vragen gesteld konden worden. 
De plannen worden nu verder uitgewerkt en daar waar nodig zal nog met de aanwonenden 
gesproken worden. 



 
Speeltuin Hoge Dries 
Een tweetal speeltoestellen voldeden niet meer aan de veiligheidseisen. In overleg met de 
buurtvereniging is gekeken wat de wensen waren om deze te vervangen en hoe het terrein het 
beste ingericht kan worden. Er komen 4 speeltoestellen bij elkaar in een hoek en ook een 
picknicktafel. De wens is ook om de groenstrook smaller te maken, een en ander is reeds 
gerealiseerd. 

 
 
Glasvezel buitengebied 
Mabib en Glasvezel buitenaf zijn vanaf 19 februari verder gegaan onder de naam Glasvezel 
buitenaf. Beide partijen werkten al langere tijd samen en nu is er gekozen om onder één naam 
verder te gaan. Bij een deelname van meer dan 50% zal glasvezel aangelegd worden in het 
buitengebied van Meierijstad waar nog koperen aansluitingen zijn. Verschillende informatie 
avonden zijn er gehouden en bewoners konden zich aanmelden. Intussen is bekend dat de 50% 
deelname ruimschoots is gehaald en de plannen verder uitgewerkt gaan worden. 
 
Slotwoord 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat we toch een goed maar druk jaar 
achter ons hebben, mede door de vele projecten en veranderingen/harmonisaties binnen de 
gemeente Meierijstad. 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 



 


