
   

 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Henri van Zeeland 
Penningmeester: Joep van Helvoort 
Secretaris: Vacant 
Notulist: Wilma van de Laar 
Overige leden:  Hans Kemps, Maria Braam, Jos Klessens, Edward Rovers 

 
Vergaderingen 
Elke eerste maandag van de maand hebben we een besloten vergadering, met uitzondering van 
de zomervakantie. Dit jaar hebben 9 vergaderingen fysiek plaats gevonden en 2 digitaal i.v.m. 
het Coronavirus 
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: 

- Ons welzijn 
- Hier Meierijstad 
- Gemeente Uden 

Jaarlijks is er een openbare vergadering. I.v.m. Corona is deze komen te vervallen  

 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg met en over: 

• Beheerders overleg websites. 
• Ambtenaren gemeente Meijerijstad 
• 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. Het is voor buurtverenigingen en stichtingen mogelijk om een eigen pagina te 
beheren en zo de gemeenschap van informatie te voorzien. De site wordt regelmatig bezocht 
en is een mooie manier om elkaar op de hoogte houden van het nieuws en van de activiteiten 
die in ons dorp plaatsvinden. 

 
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. Doch voor een nog betere 
dekking zijn er dit jaar een 2-tal AED’s bijgekomen dankzij sponsoring. 
De AED’s hangen op de volgende locaties: 

 
 
Hans van Asseldonk 
Peter Daandels 
Jan Heesakkers  
Rinie Bosch Asperges 
Paul van den Elzen 
Anna Schepens 
Heis Frituurke 
Eric v.d. Crommert 
Will Kemps 

Driehuizen 13 
Pater Visserslaan 12 
Nieuwe Veldenweg 18 
Duifhuizerweg 5 
Duifhuizerweg 21 
Pastoor van Haarenstraat 66 
Pastoor van Haarenstraat 4 
Voorhei 1 
Bolstweg 13 

Tevens is men gestart met het geven van de reanimatiecursus, die al door vele inwoners 
gevolgd is. Door gemeente is intussen ook een project  opgestart om de subsidiëring voor de 
AED’s gelijk te krijgen over de verschillende kernen. Namens de Dorpsraad Mariaheide heeft 
hierin Marie-José de Graaf zitting. 
 
Goede Doelen week: 
De Goededoelenweek is dit jaar niet doorgegaan i.v.m. de maatregelen rondom het 
Coronavirus. De werkgroep overweegt een tijdstip later in het jaar. 



 

 

 
 

Kermis: 
Ook als gevolg van het Coronavirus kon de Kermis dit jaar niet doorgaan. We hopen dat we 
volgend jaar weer van een mooie kermis kunnen genieten. Bij deze nog dank aan Martijn 
Brouwers voor de tijd die hij er ook dit jaar namens de Dorpsraad in had geïnvesteerd. 
 
75 jaar bevrijding 
In september is de bevrijding gevierd. Ook dit jaar was er wederom een grootst opgezet 
evenement Market Garden. In Mariaheide is via lokale initiatieven ook aandacht besteed aan 
deze herdenking. Bij het oorlogsmonument bij de Kerk zijn door het Hei’s Archief nieuwe 
vlaggenmasten geplaatst met de 5 vlaggen van de bevrijders. Tevens is daar ook een tank en 
motor tentoongesteld welke door Jan van Boxmeer zijn gemaakt. 

 
 
25 jaar Dorpsraad 
Op 25 oktober 2019 was het 25 jaar geleden dat de Dorpsraad van Mariaheide voor het eerst 
bij elkaar kwam. Dit is op een bescheiden manier gevierd samen met alle (oud) bestuursleden 
op 14 december in D’n Brak. Met een presentatie werd teruggekeken op de projecten, die door 



de jaren heen aan bod kwamen en waar de diverse leden van de Dorpsraad zich voor ingezet 
hebben. 
 
Speelboom Natuurspeeltuin: 
Naar aanleiding van de melding van een bewoner dat de speelboom in de natuurspeeltuin aan 
de Steenovenstraat zeer glad en verrot was, hebben we actie ondernomen richting de 
gemeente. De speelboom is intussen verwijderd. En we zullen nog moeten kijken hoe of wat 
daarvoor in de plaats kan komen.  
 
 

 

Lopende projecten: 

 
BIN-Project 
Binnen de deelnemende buurten loopt het naar behoren. Het is een goede mogelijkheid om 
iedereen alert te houden wanneer een vreemde of verdachte situatie wordt waargenomen. Zie 
o.a. de website www.mariaheide.nl voor de contact personen. Wil een buurt nog aansluiten 
dan is dit altijd mogelijk en je kan daarvoor contact opnemen met Hans van Helvoirt, die dit 
coördineert. 
 

Inrichting terrein tussen de nieuwe Maria ter Heide School en D’n Brak 
Het project Krachtig Hart heeft nog steeds onze aandacht. Ook dit jaar zijn er weer enige 
stappen gezet om tot realisatie te komen. We hebben overleg gehad met de gemeente, 
vandaar uit zijn er enkele aanpassingen aangebracht in het plan. Momenteel zijn we bezig met 
het schrijven van een projectplan. Dit hebben we nodig om subsidies los te kunnen krijgen van 
de diverse instanties. 
 

 
 

http://www.mariaheide.nl/


Achter de kerk 
De laatste fase van dit project waren de patiowoningen welke intussen ook gerealiseerd zijn. 
 
Heijzoo terrein 
Dit project is het afgelopen jaar gerealiseerd en daarmee voor ons afgesloten. 
 
Steenoven II/Veldoven 
Hier wordt nog volop gebouwd. We krijgen daarmee weer een mooie en gevarieerde wijk erbij 
in Mariaheide.  Indien de bouw in zijn eindfase is zullen we erop toezien dat ook de 
infrastructuur op een correcte wijze wordt uitgevoerd. 
 
Bouwen 
In oktober 2018 heeft er een avond plaatsgevonden voor de peiling van de woningbehoefte 
onder de inwoners van Mariaheide. Er is nog steeds vraag naar senioren/starters woningen. 
Hierover zijn we nog in gesprek met de gemeente. Maar helaas neemt dit meer tijd in beslag 
dan we gehoopt hadden. Maar we blijven werken aan een positief eindresultaat. 
 
Snelfietsroute 
Dit voorjaar heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de direct aanwonenden en 
belangstellenden. Hier is een conceptplan gepresenteerd en daarop heeft ieder zijn mening 
kunnen geven, Al deze opmerkingen worden meegenomen en er zal gekeken worden in 
hoeverre dit in de plannen te realiseren is. We verwachten dat het vervolg hierop zo spoedig 
mogelijk plaatsvindt indien de huidige situatie dit toelaat. Als Dorpsraad zullen we dit blijven 
volgen. Volgens planning is het fietspad in 2022 aangelegd. 
 
Pastoor van Haarenstraat 
Naar aanleiding van het onderzoek en het rapport naar de veiligheid op de Pastoor van 
Haarenstraat is er een raadsinformatiebrief opgesteld welke in juni 2019 in de raad besproken 
zou worden. Helaas is dit niet gebeurd en tot op dit moment is het voor ons (nog) niet duidelijk 
wanneer dit nu wel gebeurt. Dit ondanks dat wij dit al meerdere malen gevraagd hebben, is een 
concreet antwoord niet ontvangen. Het blijft onze aandacht houden.. 
 
Monument Mariaheide 100 
De verlichting van het monument Mariaheide is helaas ruim een jaar geleden wederom stuk 
gegaan. Oorzaak is dat in de elektrische aansluiting kortsluiting is ontstaan en daardoor het 
gehele binnenwerk van de installatie verbrand is. Daarop is door ons actie uitgezet richting 
gemeente. Doch men kwam van de ene tegenvaller in de volgende terecht. Daardoor heeft het 
helaas veel tijd gekost om de verlichting weer te laten branden. Maar zoals de verwachting nu 
is zal vanaf 1 juli de verlichting weer in orde zijn. 
 
Leefbaarheidsmonitor. 
Afgelopen jaar heeft de gemeente via een enquête de leefbaarheid onderzocht in alle wijken en 
kernen. Recentelijk is deze definitief openbaar geworden. Daaruit bleek dat Mariaheide zeer 
positief scoorde en op alle vlakken boven het gemiddelde. Dank voor deze positieve inbreng 
van u allen. Doch er zijn zeker nog zaken die minder scoorden. Daarop willen we verder op 
ingaan en kijken wat er moet gebeuren om dit te verbeteren.  Hierop komen we dus nog terug. 
Bent u geïnteresseerd in de resultaten, die kunt u vinden 
op: www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor  
 

http://www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor


 
Mobiliteitsvisie 
Door de gemeente is een grootschalig project opgestart omtrent de mobiliteit in Meierijstad.  
Vanuit de Dorpsraad zal Edward Rovers onze belangen daarin behartigen. 
 
Goordonksedijk 
Het wegdek van de Goordonksedijk is behoorlijk versleten. Mede door het vele vracht- en 
landbouwverkeer. Dit werd nog eens versterkt door het afsluiten van de kom in Erp en de 
omleiding die over de Goordonksedijk was gelegd. Recentelijk wederom, door de tijdelijke 
afsluiting van de Erpseweg. Graag hadden we gezien dat op korte termijn het wegdek van de 
Goordonksedijk vernieuwd zou worden, maar helaas zijn er maar noodreparaties uitgevoerd. 
Doch we hebben de informatie gekregen dat de voorbereiding voor groot onderhoud aan de 
Goordonksedijk nog dit jaar plaats zal vinden en dan kan de mogelijke uitvoering in 2021 
plaatsvinden. 
  
Slotwoord 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat we toch een goed maar druk 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 zodra dit weer mogelijk is, of je 
kunt ons ook bereiken via de mail dorpsraadmariaheide@gmail.com. 
 
Graag willen we tot slot even stilstaan bij het coronavirus wat ons dit jaar heeft overvallen en 
een behoorlijke impact heeft op menigeen. We denken hierbij aan de dierbaren die ons 
ontvallen zijn, maar ook aan al de mensen in de hulpverlenende sector die de laatste tijd alle 
zeilen moeten bijzetten om dit in goede banen te leiden. Ook alle respect voor alle initiatieven, 
hoe klein ook, om iedereen een steuntje of helpende hand te bieden. Ook hierin zien we dat 
een klein dorp toch groot kan zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 

 

mailto:dorpsraadmariaheide@gmail.com

