
   

 
 
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: 

• AED-werkgroep 
• Amaliazorg 

 
Jaarlijks is er een openbare vergadering.  

 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg met en over: 

• Beheerders overleg websites. 
• Ambtenaren gemeente Meijerijstad 
• Buurtvereniging Hennenberg – speeltuin 
• Beeldvormende avonden gemeente Meierijstad 
• Platformbijeenkomsten Wijk- en Dorpsraden 
• Diverse werkgroepen 

 
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. 

 
Gerealiseerde projecten: 

 

 
AED’s Mariaheide 



De werkgroep Hartsave Mariaheide heeft de benodigde financiële middelen bijeen gebracht 
om Mariaheide hartsave te maken. Er zijn een 7-tal AED’s geplaats in en om Mariaheide zodat 
iedereen binnen de 6 minuten tijdzone erover kan beschikken. 
De AED’s hangen op de volgende locaties: 

 
 

 Cafetaria Heis Frituurke, Pastoor van Haarenstraat 4 

 Anna Schepens, Pastoor van Haarenstraat 66 

 Will Kemps, Bolstweg 13 

 Eric v.d. Crommert, Voorhei 1 

 Rinie Bosch Asperges, Duifhuizerweg 5 

 Hans van Asseldonk, Driehuizen 13 

 Paul van den Elzen, Duifhuizerweg 21 

Tevens is men gestart met het geven van de reanimatiecursus, die al door 42 inwoners gevolgd is. In 

november wordt weer een nieuwe cursus gestart en kunnen gecertificeerde cursisten de 

herhalingslessen volgen. 

 
Speeltuin Hoge Dries 
De speeltuin op de Hoge Dries is opnieuw ingericht en uitgebreid met toestellen en een 
picknicktafel. 
 



 
 
Wijkschouw 
Op zaterdag 20 oktober jl. organiseerde de Dorpsraad op de fiets een wijkschouw in en rond 

Mariaheide. Namens de gemeente fietsten ook wethouder Eus Witlox, buurtadviseur Nadina 
Hamzic en groenmakelaar Carli van Heeswijk een rondje mee, evenals raadslid Wern van 
Asseldonk. Deze schouw was met name gericht op het onderhoud van wegen en het groen in 

ons dorp.  
Onder een stralend zonnetje leidde de route langs vele mooie plekjes in ons dorp. Op 
verschillende plaatsen werd aandacht gevraagd voor zaken die snel een oplossing verdienen. Zo 
werd ondermeer gewezen op het achterstallige onderhoud van wegen en noodzakelijke 
herinrichting daarvan. Ook de wateroverlast, die bij hevige regenval op een aantal plekken 
optreedt, kwam aan de orde. Sommige bomen bezorgen overlast, maar daartegenover is er 
behoefte aan meer groen. 

Al fietsend werden veel vragen beantwoord en toegelicht door groenmakelaar van Heeswijk en 

de wethouder. Ook al bleek dat de gemeente niet aan alle wensen tegemoet kan komen, zijn er 
toch verschillende zaken die bij het reguliere onderhoud zullen worden meegenomen. 
Alles bij elkaar kan het een geslaagde wijkschouw worden genoemd, die zeker een vervolg 
verdient. 

  

 
 



Brug pastorie tuin 
Op initiatief van het parochiebestuur is de brug in de pastorietuin opgeknapt. Een aantal 
vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet. Van de oude brug is het versleten houtwerk gesloopt. 
Het stalen gedeelte is opnieuw geschilderd, nieuwe houten planken zijn  gemonteerd en de 
brugleuning is ook vervangen. Financieel is dit mede mogelijk gemaakt door een donatie van  
NL Doet en vanuit het leefbaarheidsfonds van de gemeente. Het tekort is aangevuld vanuit de 
parochie en de dorpsraad. 
 

 
Supporter van Schoon. 
De jaarlijkse opschoondag is vervangen door de actie Supporter van Schoon. Personen of 
buurten kunnen zich via de website www.schoonopdekaart.nl aanmelden om een stukje van hun 

straat of wijk schoon te houden. In Mariaheide hebben zich een 5-tal personen aangemeld voor 

hun buurt of straat. 

 

Goede Doelen week: 
Deze heeft plaatsgevonden in de wek van 15 t/m 21 april. Mede dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers en de gulle gevers is deze 5e editie van de Goede Doelen Week wederom succesvol 
verlopen! De totale opbrengst is: € 9.344,- 
Allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking! Zeer zeker ook de sponsoren en de werkgroep. 

 
 

https://www.schoonopdekaart.nl/gemeente/meierijstad


Kermis: 
De kermis heeft dit jaar plaatsgevonden van 10 t/m 13 mei. Een heerlijk zonnetje zorgde dat 
het aangenaam vertoeven was op het kermisterrein. Voor de kinderen was er het nodige 
vermaak en de (groot)ouders konden er heerlijk van genieten.  

 
 

Watertappunt 
Bij het informatiebord op het Dobbelsteenplein is een openbaar watertappunt geplaatst. Mede 
op initiatief van de Rotaryclub en Meierijstad Gezond en Sportief. 
 
Welkomstgroep: 
Op 18 mei heeft de welkomstgroep ‘Mariaheide mijn Dorp’ de nieuwe inwoners een 
welkomstmiddag aangeboden. Elf enthousiaste gezinnen hebben hier gehoor aan gegeven. 
Zo’n dertig volwassenen en kinderen dus. Na een welkomstwoord en een presentatie van ons 
dorp zijn de gasten op bezoek geweest bij holistisch centrum Energiek, Het Broek Softfruit van 
Arnoud van Asseldonk en kinderdagverblijf het Klavertje. Ook in de kerk en het op het 
sportpark werden we gastvrij ontvangen. Weer een groot succes. De families vertelden als 
afsluiting hoe ze in Mariaheide terecht waren gekomen. Heel interessant en gezellig. 
  
 

 



 

Lopende projecten: 

 
BIN-Project 
Binnen de deelnemende buurten loopt het naar behoren. Het is een goede mogelijkheid om 
iedereen alert te houden wanneer iets wordt geconstateerd. 
 

Inrichting terrein tussen de nieuwe Maria ter Heide School en D’n Brak 
Het eindrapport dat was opgeleverd door de studenten en dat is gepresenteerd in de openbare 
vergadering van 11 juni 2018 hebben we laten toetsen door deskundigen. Na enige 
aanpassingen is dit overhandigd aan de wethouder. In de gemeente is dit verder beoordeeld. 
Enige terugkoppeling moet nog plaatsvinden. Daarna kunnen we weer verder kijken wat en 
wanneer iets gerealiseerd kan worden. Dit zal mede afhankelijk zijn van mogelijke subsidies die 
we nog moeten zien binnen te halen. 

 
Achter de kerk 
Met de bouw van de patiowoningen loopt dit project ook naar zijn eindfase. Nu dit is afgerond 
zullen we moeten zorgen dat de infrastructuur ook definitief afgerond wordt.  
 
Heijzoo terrein 
Dit project gaat ook naar zijn eindfase en daarmee is deze ruimte binnen ons dorp ook weer 
aantrekkelijk ingericht. 
 
Steenoven II/Veldoven 
De uitgifte van bouwgrond en het realiseren van de diverse huizen door de projectontwikkelaar 
gaat zeer voorspoedig.  Verschillende huizen zijn al af en bewoond. Daarmee hebben we in 
Mariaheide  toch weer een mooie nieuwe wijk in aanbouw erbij.  
 
Bouwen 
In oktober 2018 heeft er een avond plaatsgevonden voor de peiling van de woningbehoefte 
onder de inwoners van Mariaheide. Helaas was de opkomst maar matig. Er was (nog) vraag  
voor woningbouw voor starters en senioren. Hierin zijn we met de gemeente in overleg om te 
kijken welke mogelijkheden te realiseren zijn. 
 
Snelfietsroute 
In de 2e helft van 2019 zullen de plannen verder worden uitgewerkt in overleg met de 
betrokkenen. Als dorpsraad zullen we dit blijven volgen. De planning is dat het fietspad in 2022 
aangelegd is. 
 
Pastoor van Harenstraat 
Naar aanleiding van het onderzoek en het rapport naar de veiligheid op de Pastoor van 
Haarenstraat is er een raadsinformatiebrief opgesteld welke in juni in de raad besproken zal 
worden en dan wordt ook gekeken of er budget (vanuit Uitvoeringsplannen mobiliteit 2019) 
voor vrijgemaakt kan worden om deze plannen te realiseren. Verdere plannen zullen dan in het 
najaar van 2019/voorjaar 2020 uitgewerkt 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 

 


