
 

Verslag Openbare Vergadering  

42e Openbare dorpsraadvergadering, d.d. 7 mei 2012 
 
1. Opening door de vice-voorzitter Henri van Zeeland 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom bij de 42e openbare 
dorpsraadvergadering. Er zijn  afmeldingen van voorzitter Jos vd Tillaar en van Theo 
Raijmakers. Jos is afwezig vanwege werkzaamheden voor het Rode Kruis. 
Voorgesteld aan de aanwezigen wordt Joep van Helvoort, die sinds een paar 
maanden als lid is toegetreden. Joep heeft redelijk wat bestuurservaring en zegt 
graag zijn bijdrage te willen leveren aan de Heise gemeenschap. 
. 
2. Presentatie door Henk de Laat. 
De heer De Laat is sinds anderhalf jaar wijkbeheerder van de openbare ruimtes in de 
gemeente. Regelmatig is hij in het dorp te zien tijdens een zgn. wijkschouw. Hij 
nodigt alle burgers uit daar eens in mee te lopen. De uitgebreide presentatie van de 
wijkbeheerder omvatte drie onderwerpen: Meldingen openbare ruimte – wijkschouw - 
zelfwerkzaamheden in de wijk. De heer de Laat vertelt ondermeer dat alle 
wijken/straten de aanhanger kunnen lenen, compleet met alle gereedschappen om 
de leefomgeving een opknapbeurt te geven. 
De gehele presentatie is te vinden op de website onder  ‘ Dorpsraad.’ 
Vraag n.a.v. de presentatie: Elke week ligt er wel een vlag uit van ‘Veghels Buiten’ . 
Hoe lang houdt de gemeente dat nog vol ?  Antwoord: Dit graag melden bij het 
meldpunt. Trouwens alle klachten moet men daar melden, deze werkwijze werpt veel 
vruchten af en werkt efficiënt.  

 
3. Verslag 41e openbare vergadering van 7 november 2011  
Geen opmerkingen 
. 
4. Jaarverslag 2011-2012 
Presentatie door Maria Braam. Deze is terug te vinden op de website onder 
‘Dorpsraad’. Belangrijk hierin is onze steeds terugkerende speerpuntenlijst. Deze 
brengen/houden we steeds onder de aandacht van de gemeente en eventueel 
andere organisaties. 
 



 
5. Mededelingen 
We hebben een bezwaar ingediend tegen de aanleg van een fietspad over het Duits 
Lijntje. Tevens hebben we de wens geuit een aansluiting te maken van het 
wandelpad  langs het spoor naar de rotonde. Dit om een veilige oversteek te maken 
over de Stadsontsluitingsweg.  
 
6. Opgeven vragen voor de rondvraag 
a. Monique van Dinten: Heeft al vaker gevraagd naar een tijdelijke oplossing voor 
parkeerprobleem op het Dobbelsteenplein. Als plein helemaal vol staat, kan de 
achterste rij er niet uit.  
b. Anita Schepers: Heeft gehoord dat de huizen aan de Ericastraat verkocht worden 
met voorkeur aan jongeren uit de dorpskern. Dit betekent dat buitengebied  hier niet 
bij hoort. 
c. Pieter vd Berg: Op de Bolstweg thv  van Lieshout en op de Heiakkerstraat thv 
Wouter vd Tillaart zouden verkeersremmers komen in de vorm van een groene poort 
met hagen. Daar is rekening mee gehouden, want er liggen klinkers in dat deel van 
het asfalt. Wordt dat ooit afgewerkt? 
 
7.Pauze 
 
8. Beantwoording rondvraag 
a. Zoals mevrouw Van Dinten voorstelt, is voorlopig een wit kruis midden op het plein 
al voldoende. Dan kan men vanuit elke hoek terug steken om eruit te rijden. Bekend 
is dat in dit college geen geld is gereserveerd voor renovatie van totale plein. Dit is 
misschien een tussenoplossing. En nemen we mee in overleg met gemeente. 
b.Hierover zal de vice- voorzitter bellen met Area en de makelaar. Om te vragen of 
de parochiegrenzen tellen ? 
c. Nemen we mee in overleg met gemeente. (correctie: destijds door bureau 
hagen in concept getekend, maar door gemeente niet overgenomen ! Alleen 
verkeersremmende maatregel in vorm van klinkers is uitgevoerd) 
 
9. Sluiting  
Verslag van deze vergadering verschijnt in volgende Heise Krant en op de website. 
 
 
Volgende openbare vergadering is op 5 november 2012 
 
 
 

 


