
   

 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Henri van Zeeland 
Penningmeester: Joep van Helvoort 
Secretaris: Vacant 
Notulist: Wilma van de Laar 
Overige leden:  Hans Kemps (tot mei 2021), Maria Braam, Jos Klessens, Edward Rovers, Roy 
Vervenne (vanaf maart 2021) 

 
Vergaderingen 
Elke eerste maandag van de maand hebben we een besloten vergadering, met uitzondering van 
de zomervakantie. Dit jaar hebben 11 vergaderingen plaats gevonden, waarvan de meeste via 
Teams daar fysiek overleg niet verantwoord was gezien de corona maatregelen. 
Vooraf aan de besloten vergadering is het inloopspreekuur tussen 19:30 uur en 20:30 uur. Na 
aanmelding hebben deze ontmoetingen ook via Teams plaatsgevonden. 
 Wij hebben overleg gehad met: 

- AED-werkgroep 
- Ambassadeurs Glasvezel 
 

Jaarlijks is er een openbare vergadering. Vorig jaar is deze vervallen I.v.m. Corona en is alleen 
schriftelijk verslag uitgebracht via de Heise Krant en de website. Ook dit jaar zal dit helaas nog 
zo plaatsvinden.  

 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg (soms digitaal) met en over: 

• Ambtenaren gemeente Meijerijstad, Contact wethouder Rik Compane en buurtadviseur 
Nadina Hamzic 

• Diverse werkgroepen. (AED’s, Kermis, Website en Goede Doelen Week) 
• Info avonden over de energie transitie (zonnepanelen, windmolens en aardasvrij) 
• Verschillende bewoners 

 
 
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. Voor het komende jaar zijn we aan het kijken hoe communicatie 
effectiever kan. 

 
Projecten: 

PMD-Afval 
Naar aanleiding van enkele klachten met betrekking tot het aanbieden van PMD-afval (plastic-
metaal-drankpakken) hebben we via de site en de Heise krant de procedure uitgelegd. Tevens 
zijn er op verzoek een paar kroonringen extra geplaatst. 
 
AED’s Mariaheide 
Afgelopen jaar heeft Marie-José de Graaf namens de dorpsraad deelgenomen in de project 
groep AED’s-Meierijstad. Hierin is gekeken naar een juiste dekking van de AED’s in Meierijstad 
en de subsidiering hiervan door de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat het aantal 
benodigde AED’s voor een juiste dekking in Mariaheide te hoog is. Volgens de richtlijnen 
zouden er in Mariaheide namelijk 4 AED’s nodig zijn en deze komen dus in aanmerking voor de 
subsidie. De werkgroep AED’s-Mariaheide heeft besloten dat het aantal AED’s in Mariaheide 
hetzelfde moet blijven, De werkgroep zal daarom de overige AED’s  in stand proberen te 
houden via eigen middelen. (sponsoring en/of bijdrage van de bewoners) 
 

 



 
Huidige AED’s Locaties: 

Hans van Asseldonk 
Peter Daandels 
Jan Heesakkers  
Rinie Bosch Asperges 
Paul van den Elzen 
Dirk van Os 
Hei’s Frietuurke 
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 

 
Verlichting buitengebied 
In het najaar van 2020 is de verlichting in het buitengebied van Mariaheide vervangen door 
nieuwe ledverlichting.  
 
Goede Doelen week: 
De Goede Doelenweek is afgelopen jaar in april niet doorgegaan i.v.m. de maatregelen rondom 
het Coronavirus. De werkgroep heeft besloten om in september de Goede Doelenweek in een 
aangepaste vorm door te laten gaan. 
De inwoners van Mariaheide hebben het centraal inleverpunt bij d’n Brak op de twee 
collectedagen goed kunnen vinden. Dit was een prima alternatief, wat gezien de reacties, goed 
is ontvangen. 
Van de mogelijkheid om via de bank een bijdrage over te maken is ook goed gebruik gemaakt. 

De Goede Doelen werkgroep dankt de gulle gevers voor het mooie resultaat. We steken de 
Goede Doelen hiermee een hart onder de riem. 

 

 

 

 
 

Kermis: 



Helaas dit jaar geen kermis in Mariaheide.  Als gevolg van het Coronavirus mocht dit jammer 
genoeg wederom niet doorgaan.  Doch mede dankzij de inspanningen van Martijn Brouwers 
hebben er op Moederdag (eigenlijke kermisweekend) op het Dobbelsteenplein toch een 
oliebollenkraam en snoepkraam gestaan. 
 
Natuurspeeltuin Steenovenstraat: 
De speelboom was verwijderd. Daarna zijn we  met de gemeente gaan bekijken  hoe we deze 
natuurspeeltuin weer nieuw en beter konden inrichten. Enkele bomen zijn gesnoeid en in 
oktober zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Een hindernisparcours, een glijbaan en een 
nieuwe picknicktafel. Meteen werden deze nieuwe toestellen door de kinderen in gebruik 
genomen. We vinden dat we hiermee weer een mooie verbetering van onze natuurspeeltuin 
hebben gerealiseerd. 

 

 
 

 

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 daarvoor kan contact worden opgenomen met Hans van Helvoirt, 
die dit coördineert. 
 
Eikenbomen Veldoven. 
Vanuit bewoners zijn er meerdere malen klachten gekomen over de eikenbomen aan de 
Ringoven. Vooralsnog staan deze bomen niet in de planning om gerooid of vervangen te 
worden. Mochten er processierupsen zitten dan kan men dit melden via de gemeenteapp. Dan 
zal daarop actie worden ondernomen. 
 
Honden uitlaatroute. 
Mede naar aanleiding van klachten dat de honden uitlaatroute is gesitueerd aan de Ringoven, 
Heiakkerstraat en Veldoven hebben we hierop actie ondernomen.  Door de nieuwbouw die 
daar plaats heeft gevonden is dit een ongewenste situatie. Een voorstel dat door een bewoner 
is opgesteld voor een wijziging van de route hebben we beoordeeld en gepubliceerd op 

http://www.mariaheide.nl/


Mariaheide.nl. Daarop zijn enige opmerkingen voor aanpassingen gekomen. Deze hebben we 
verwerkt en er is een definitief voorstel naar de gemeente gestuurd.  Het college van B&W 
heeft deze route vastgesteld en ter inzage gelegd. Daarop zijn geen zienswijzen meer 
binnengekomen en de nieuwe uitlaatroute is daarmee vastgesteld.  Binnenkort zullen de 
paaltjes op de juiste plaats komen te staan. 

 
Eerste voorstel wijziging honden uitlaatroute. Later is de route op de bolst gewijzigd en begint 
na de inrit van fam. v.d. Broek. 
 
Glasvezel 
DeltafiberNetwerk bood aan om glasvezel aan te leggen in de kerkdorpen van de gemeente 
Meierijstad waaronder Mariaheide en het buitengebied. Dit zou doorgaan bij een deelname 
van minimaal 35%. Om extra deelname te stimuleren werden er ook ambassadeurs gezocht. 
Voor Mariaheide melde Roy Vervenne zich hiervoor aan.  Op 11 september is een info-avond 
georganiseerd in de gymzaal waar een zestig personen aanwezig waren (alles binnen de corona 
regels.) Nadat de eerste deadline 21 september verstreken was, is besloten om de 
inschrijftermijn te verlengen tot 16 oktober, omdat er wel veel inschrijvingen waren, maar  de 
35% helaas nog niet werd gehaald. Na deze verlenging waren de streefpercentages wel gehaald 
en gaat de aanleg van glasvezel door, zowel in de kern als in de aangesloten linten in het 
buitengebied. Uitvoering zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. Als Dorpsraad zijn we hiermee 
zeer content (Roy bedankt voor de inzet) en we denken dat dit in de digitale wereld voor 
Mariaheide ook zeer belangrijk is.  
 

Inrichting terrein tussen de nieuwe Maria ter Heide School en D’n Brak 
Het project Krachtig Hart heeft nog steeds onze aandacht. Maar door diverse ontwikkelingen en 
veranderende inzichten (en tijd van de dorpsraadleden) is dit even tijdelijk stil gelegd.  
 

Steenoven II/Veldoven 
Deze uitbreiding gaat naar een eindfase toe. De infrastructuur wordt momenteel aangepast. 
Volgende uitbreiding is in voorbereiding bij de gemeente, maar ligt momenteel even stil i.v.m. 
onderbezetting op de afdeling. Dit zal z.s.m. weer opgepakt worden. 
 

Bouwen 
Dit blijft een punt van aandacht, Vooral voor starters en senioren. Verschillende mogelijkheden 
bespreken we regelmatig met de gemeente, maar het vergt allemaal nogal veel tijd. Verdere 
uitbreiding van Veldoven en eventuele nieuwe locaties hebben onze aandacht.  



Amaliazorg van Haarenstaete wil graag een uitbreiding van de huidige locatie realiseren. Daar 
de vraag naar de toekomst voor zorgwoningen blijft toenemen wil van Haarenstaete uitbreiden 
aan de Hintelstraat met een aanbouw in 2 woonlagen. Op de eerste verdieping appartementen 
voor senioren met dementie en op de begane grond appartementen voor senioren. Als 
dorpsraad staan wij positief tegenover deze plannen.  

 
 

Snelfietsroute 
De procedures omtrent inspraak zijn afgerond. Het definitief ontwerp ligt klaar en wordt 
uitgewerkt. Volgens planning zal het fietspad in 2022 aangelegd zijn. 
 
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. Deze plannen hebben helaas lang in de la gelegen, maar eind vorig jaar hebben we 
toch de medewerking gekregen dat deze plannen verder uitgewerkt werden. Het project is nu 
ambtelijk aangedragen voor besluitvorming in het college. Daarna zou dit naar de raad gaan. 
Vooralsnog is het nu afwachten of het de goedkeuring krijgt en of de financiële middelen 
daarvoor beschikbaar worden gesteld. 
 

Monument Mariaheide 100 
De verlichting van het monument Mariaheide is bijna twee 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. De verwachting was dat 1 juli 2020 dit 
opgelost zou zijn, maar helaas heeft het nog wat langer geduurd. Vanaf half december 2020 is 
de verlichting weer op order en schittert ons monument weer zoals het hoort. 
 

Kerk 
Op verzoek van de kerngroep parochie Mariaheide zijn we in overleg gegaan over de 
herbestemming van de kerk. In dit overleg is besloten dat een werkgroep een avond belegt 
voor alle bewoners. Deze avond heeft plaatsgevonden op 21 september. Er waren 40 
belangstellenden. Achteraf kwamen er nog enkele aanmeldingen, maar i.v.m. corona mochten 
we helaas niet meer bezoekers toelaten. Op deze avond is uitleg gegeven over de toekomst van 
de kerk en de geloofsgemeenschap Mariaheide. Daarna is in kleine groepjes gekeken wat een 



eventuele herbestemming zou kunnen zijn. Alle ideeën en opmerkingen zijn verzameld en kort 
geëvalueerd. De kerngroep heeft besloten om dit verder op te pakken als er bepaalde 
initiatieven vanuit de Heise gemeenschap ontstaan. 
 
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. In september is er enig onderhoud 
uitgevoerd. De voorbereidingen voor het groot onderhoud worden uitgewerkt. Enkele 
snelheidsmetingen zijn intussen uitgevoerd. In de tweede helft van dit jaar zal e.e.a. verder 
uitgewerkt en gerealiseerd worden. 
 
Attentietegels: 
Er komen in Mariaheide een aantal attentietegels te liggen voor aandacht aan specifieke 
gebouwen of gebeurtenissen uit het verleden. Dit in samenwerking met het Hei’s Archief,  
heemkundekring Vehchele en het BHIC . Deze tegels zijn reeds vervaardigd en zullen in de 
komende tijd gelegd worden. 
 

 
 
Energietransitie: 
In Meierijstad zijn een 7-tal projecten voor de aanleg van zonnepanelen aangewezen voor 
nader onderzoek, één ervan is op de Hintel net voorbij het spoor. Nrg2All is dit verder aan het 
uitwerken en heeft hiervoor al een online informatie-avond gehouden voor geïnteresseerden 
en aanwonenden. Tevens heeft men zich kunnen aanmelden voor een klankbordgroep. Hierin 
zitten enkele bewoners en ook een lid van de dorpsraad. Om tot realisatie te komen zullen ze 
een uitgewerkt plan bij de gemeente moeten indien, waarin ook duidelijk aangetoond moet 
worden dat er voldoende energie is gestoken in participatie. Vanuit de dorpsraad volgen we dit 
project aandachtig. 
 
Snelheid in de woonwijken 



Helaas moeten wij constateren dan in sommige woonwijken door eigen bewoners te hard 
wordt gereden. Met name in de Versantvoortstraat. Buurtbewoners hebben hun zorgen 
daarover uitgesproken. In overleg met deze bewoners wordt gekeken hoe dit opgepakt kan 
worden, zodat men zich, zoals het hoort, aan de snelheid van 30 km in de woonwijken houdt. 
 
Bomen Pastoor van Haarenstraat: 
In het najaar is een tweetal nieuwe bomen geplaatst in de Pastoor van Haarenstraat. Doch 
meerdere bomen zijn in een slechte staat. Hiervan hebben we een inventarisatie gemaakt en 
doorgegeven aan de gemeente. We hebben de toezegging dat ze willen bekijken welke bomen 
vervangen moeten worden in het volgende plantseizoen.  
  
Mijmerplek. 
Vanuit de gemeente is een project opgestart om een blijvende herinnering te realiseren naar 
aanleiding van corona en de impact die dit heeft op iedereen. Een werkgroep Meierijstad 
Mijmert heeft dit uitgewerkt. De mijmerplek is intussen gerealiseerd in de vorm van een S-bank 
bij de kerk. Hierin kan men op afstand van elkaar eens bijpraten of naar de podcasts luisteren 
welke door inwoners van Meierijstad zijn ingesproken. Hieronder ook verhalen uit Mariaheide. 
 

 
 
Gedicht over Mariaheide. 
De stadsdichter Rick Terwindt heeft een gedicht gemaakt over Mariaheide, dit na input van 
diverse inwoners in Mariaheide. Het gedicht is in mei in de Heise krant verschenen. Nu zoeken 
we nog naar een geschikte manier om dit te vereeuwigen. 
 
Bewoners Buitengebied 
Enkele bewoners van het buitengebied maken zich zorgen over de verschillen die er zijn tussen 
het wonen binnen en buiten de bebouwde kom. Dit geeft een beeld van ongelijke behandeling 



van de inwoners van Meierijstad. Hierover zijn ze in gesprek met de gemeente en hebben ze 
ons geïnformeerd. Wij volgen dit aandachtig. 
 
Slotwoord 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat het een moeilijk jaar geweest is. 
Door corona heeft het overleg voornamelijk via de digitale weg plaatsgevonden.  Ook de 
contacten in het dorp zijn minimaal geweest. Doch hebben we geprobeerd alle zaken zo goed 
mogelijk door te laten gaan. 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. We hopen ook onze 
maandelijkse inloop avond dit jaar weer te kunnen houden zodra de coronaregels het toelaten. 
Maar je kunt ons ook bereiken via de mail dorpsraadmariaheide@gmail.com. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 
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