
 

Verslag Openbare Vergadering  

41e Openbare dorpsraadvergadering, d.d. 7 november  2011 
 
1. Opening door de voorzitter Jos van den Tillaar  
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom bij de 41e openbare 
dorpsraadvergadering. Er zijn  afmeldingen van Nelly van Os, Theo Raaijmakers, 
Monic van Dinten en Maria Braam. 
 
2. Het Hei’s Archief 
Gerard van Asseldonk  geeft een uiteenzetting over het werk van 
heemkundewerkgroep  Hei’s Archief. Deze is opgericht nav het eeuwfeest. Sinds het 
75-jarig bestaan van de parochie zijn er al veel foto’s verzameld. Door een financiele 
ondersteuning vanuit de Stichting Dorpsfeest Mariaheide en het beschikbaar stellen 
van het Koetshuis door het kerkbestuur kon het Hei’s Archief aan de slag. In 2008 
werd de Stichting officieel opgericht. Wekelijks is de 5-koppige werkgroep in het 
Koetshuis bezig met inventariseren en digitaliseren van de documenten. Foto’s en 
bidprentjes zijn altijd welkom. Belangstellenden kunnen altijd op donderdagochtend 
binnen lopen. 
Sinds anderhalf jaar publiceert  de werkgroep in de Heise Krant. Elke maand 
verschijnt de geschiedenis van een huis of boerderij , gebouwd vóór de oorlog. Dat 
zijn er zo’n 125. Tot nu toe zijn er ongeveer 20 artikelen verschenen. Voor het 
verzamelen van informatie zit de groep zeer regelmatig in het Brabants Historisch 
Informatie Centrum in Den Bosch. Daar zijn kadastergegevens, bevolkingsregisters, 
aktes etc. De reacties op de verhalen zijn positief. Maar ook naar aanleiding daarvan 
zijn opmerkingen/aanvullingen welkom. 
Sinds enige tijd heeft de stichting een eigen pagina op www. Mariaheide.nl.  Daar 
komen mettertijd ook de juist genoemde verhalen in staan. Maar dan in kleur en met 
de mogelijkheid om feiten toe te voegen of te corrigeren. En bereikbaar voor 
iedereen buiten Mariaheide. 
Tot slot vertelt Gerard over het nieuwste initiatief: de foto-exposities in de hal van D’n 
Brak. Met enige ondersteuning van Rabo-bank en SBM is er  een permanent 
railsysteem gemonteerd, waar zo’n 16 lijsten kunnen hangen. Het eerste thema is 
100 jaar Boerenleenbank in Mariaheide. Deze expositie zal tot december blijven 
hangen. 



 
3. Verslag 40e openbare vergadering dd 2 mei 2011 
Zonder opmerkingen goedgekeurd. Vragen uit de rondvraag:  

 Bij Blankes Kerkhof is een nieuw infobord terug geplaatst 

 De haakse bocht bij fietspad ter hoogte van Theo Hoevenaars is aangepast. 
De helling ter plaatse kan echter niet worden aangepast. Dus bij gladheid blijft 
dat een probleem. Advies van wijkschouwer om  zout van de gemeente klaar 
te zetten bij een aanwonende. 

 
4. Bestuurssamenstelling 
De voorzitter bedankt Gerard Sigmans, die na  6 jaar aftreedt. Er is nog geen 
opvolger gevonden. Kandidaten kunnen ook na de vergadering aangemeld worden. 
 
5. Mededelingen 
a.Bestemmingsplan buitengebied wordt geactualiseerd . Het ligt ter inzage op 
gemeentehuis.  Op 8 november zijn inwoners van Mariaheide daar welkom voor 
eventuele uitleg. Op internet kan men ook  het plan inkijken en een formulier invullen 
voor opmerkingen. (tot 19 nov). Zie hiervoor www.veghel.nl onder Actueel en 
Bestemmingsplannen. Het ontwerpbestemmingsplan komt begin 2012 officieel ter 
inzage. 
b.Wateroverlast en verkeersremmende maatregelen Pastoor van Haarenstraat. De 
proefopstelling met de bloembakken heeft nu eindelijk een definitieve vorm 
gekregen. De beplanting moet er nog komen en er zijn verschillende extra kolken 
geplaatst voor de waterafvoer. De voorzitter bedankt de werkgroep voor haar inzet bij 
dit project.  De vergadering discussieert over de uiteindelijke veiligheid van de Van 
Haarenstraat. Opmerkingen uit de vergadering: 
- een electronisch bord plaatsen “hoe hard rijdt u?” 
- waarom laat men fietsers niet achter de bloembak door fietsen, is veiliger. 
- waarom geen apart fietspad naast voetpad ? 
- Auto’s moeten ook op straat geparkeerd worden.  
Conclusie: als men zich aan de regels houdt zullen de maatregelen afdoende zijn en 
de vaart uit het verkeer halen. 
c. Wijkschouw. Deze vindt elke paar maanden plaats. Henk de Laat maakt met de 
dorpsraad een rondje en signaleert meteen waar de problemen liggen en zet het uit, 
zodat het snel wordt opgelost. Deze methode werkt goed. 
d. De Korfbalclub heeft een aanvraag ingediend bij het Rabofonds voor  dugouts en 
een materialenwagen. Op 8 november worden de nominaties beoordeeld.  
e. Met de gemeente worden onderhandelingen gevoerd over het gemeentelijk 
fietsplan.  
f. Basisschool. Voor 2015 in begroting opgenomen een nieuwe school. Nog niet 
bekend is of deze op dezelfde plek komt en of het een MFA wordt. Dorpsraad heeft 
overleg met Skipov gehad. 
g. CPO bouwplannen. In december komt er een info-avond. In januari moeten 
bouwkavels worden uitgegeven. 
h. De nieuwe website is een groot succes, gezien bezoekersaantal. 
 
6. Rondvraag 
a. Wanneer wordt achterste deel van Ringoven definitief bestraat? 
Antw. Zullen we navragen bij gemeente, maar er wordt nog steeds gebouwd. 

http://www.veghel.nl/


b. Is er al iets bekend over bestemming huisjes Dobbelsteenplein die nu door Ad Hoc 
worden beheerd? 
Antw. Definitief besluit (verkoop of verhuur na renovatie) Woonbelang is te 
verwachten na de fusie met Uden in januari. Dorpsraad heeft de wens geuit bij de 
gemeente om hier een soort CPO-plan voor de jeugd van te maken. Gemeente staat 
achter dat idee. 
c. Waarom houden de bewoners daar hun voortuin niet beter bij? 
Antw. Ad Hoc inspecteert wel de binnenkant van de huizen 
d. Enkele jaren geleden werd gevraagd door aanwonenden van het 
Dobbelsteenplein om een deel van het plein parkeervrij te maken, zodat iedereen er 
ook op en af kan rijden. Dit is nooit gebeurd. 
Antw. Toen werd gedacht dat het plein geheel gerenoveerd zou worden op korte 
termijn. Maar zowel de renovatie van de huizen aan het plein als de herinrichting van 
het plein zelf zijn uitgesteld en het plein is nu nog niet in begroting opgenomen. 
Daarom wil Dorpsraad een tussentijdse oplossing aanvragen in de vorm van een 
geschilderd kruis midden op het plein. De uitkomst zal tezijnertijd in de Heise Krant 
worden medegedeeld. 
 
7. Sluiting 
Als afsluiting van de avond werd er een oude film vertoond, De Oogst. Deze  
amateurfilm, trouwens niet de bekende film die tijdens het eeuwfeest een week lang 
vertoond werd in D’n Brak,  is 40 jaar geleden opgenomen in en rond de boerderijen 
van Has v d Tillaar en Antoon v Kleef. De film kan op verzoek ook in besloten 
gezelschap worden vertoond door de heemkundegroep. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling. 
Volgende openbare vergadering 7 mei 2012 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


