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1. Opening door de voorzitter Jos vd Tillaar 
Afgemeld: Monique v Dinten, Bernard Vissers (directeur basisschool). 
Marie José vd Graaf zal later komen. 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom op zijn laatste vergadering als voorzitter 
van de Dorpsraad. Hij blikt terug op een fijne samenwerking met het bestuur.  
Jos geeft aan dat hij geschrokken is van het bericht dat vandaag in de krant stond 
mbt vandalisme bij een bushok aan de Hintel door jongens uit Mariaheide.  Tip: 
Handhaving buitengebied: Als iemand ooit iets ziet in het buitengebied, vervuiling of 
vandalisme, kan men dit melden op landelijk telefoonnummer van het 
Handhavingsteam 0900-9965432 . 

 
De voorzitter staat stil bij het overlijden van  oud bestuurslid Ad v Alphen  

 
1a.  Bestuurswisseling/afscheid voorzitter 
Henri van Zeeland neemt als vice voorzitter het woord over van Jos. 
Wethouder Annemieke v d Ven is namens college en raad aanwezig om de 
scheidende voorzitter te bedanken. 
Zij staat stil bij de periode vanaf 1994 dat Jos in de Dorpsraad zat, daarna raadslid 
van de gemeente was en tot slot 6 jaar voorzitter van de Dorpsraad. 
“Hij komt op voor het dorp, gaat er desnoods dwars voor liggen, soms wat kort door 
de bocht, maar dan bereik je ook veel. Hij is dus steeds gepromoveerd, wordt nu 
zelfs koster in de kerk.”  
Henri bedankt de vertrekkende voorzitter namens de Dorpsraad. Hij benoemt een 
groot aantal zaken die onder zijn leiding zijn gerealiseerd. Zoals verlichting  in de 
Hintelstraat , verkeersremmende maatregelen in Pastoor van Haarenstraat, 
bouwactiviteiten achter de kerk en het binnenhalen van subsidies. Hij noemt  zijn 
vasthoudenheid, vooral bij gemeente  ambtenaren. 
Jos draagt de voorzittershamer over aan  Henri, de vice voorzitter. 
 
 



 
2.Verslag 42e openbare vergadering van 7 mei 2012 
Geen opmerkingen. 
 
3. Informatie nieuwbouw Maria ter Heideschool. 
Toelichting door de heer van Etten van de gemeente Veghel. Hij geeft een duidelijke 
uitleg over het te volgen traject. 
Uit onderzoeken van de afgelopen jaren kwam vast te staan dat de huidige Maria ter 
Heideschool  ruimtelijke en funktionele problemen kent. Daarnaast zijn er veel 
technische tekortkomingen. Aangezien het leerlingenaantal drastisch zal afnemen 
zijn er de komende 20 jaren niet meer zoveel klassen nodig. Van 132 leerlingen loopt 
het aantal terug naar ongeveer 108 in 2030. Het advies is dan ook nieuwbouw voor 5 
groepen ipv renovatie van de huidige school. College wil dit voorstellen aan de raad 
en voor 2013 een krediet  van 100.000 euro beschikbaar stellen voor voorbereidend 
onderzoek door een extern bureau. (stap 1) 
In principe is de gemeente voorstander van MFA’s. (multi funktionele accomodaties). 
Dus combinaties met peuterspeelzaal, kinderopvang en eventueel andere functies. 
Hiervoor wordt overleg gepleegd met diverse partijen, zoals school, Dorpsraad, 
gemeenschapshuis. 
Stap 2: Vraag is op welke plaats het nieuwe gebouw moet komen: bij D’n Brak  of op 
de huidige plaats of elders. 
Stap 3: Programma van eisen opstellen. De funkties worden in een zgn. vlekkenplan 
gegoten. 
Stap 4: Hoe zit het met exploitatie als het klaar is. 
 
In januari kan het  onderzoek starten, dit zal12 weken duren. De uitkomsten zijn de 
basis om het uitvoeringskrediet voor 2014 vast te stellen. Intussen kan de architect  
al aan de slag . Augustus 2015 zou de school klaar moeten zijn. Wanneer het een 
stand-alone-school wordt, dan is  Skipov  bouwheer  en eigenaar. Indien het een  
MFA wordt, dan realiseert de gemeente de bouw.  De resultaten van het 
voorbereidend onderzoek gaan naar Dorpsraad en vervolgens naar de inwoners van 
Mariaheide. 
Vraag 1: wat zijn geleerde lessen uit  MFA-s in andere wijken? 
Antw.: In bijvoorbeeld  Erp  is de samenwerking inhoudelijk goed, het gezamenlijk 
ruimtegebruik kan beter. In Zijtaart zitten  dorpshuis/school onder een dak. De kunst 
is om ruimtebesparing te bereiken en zo exploitatiekosten naar beneden te brengen. 
Dat is de meerwaarde van de  samenwerking. 
Vraag 2: Wordt funktie sport meegenomen? 
Antw.:  Ook SBM en de verenigingen denken daarin mee. Gemeente heeft de plicht 
naar school toe ivm gymonderwijs. Huidige gymzaal voldoet trouwens aan alle eisen. 
Al zien de gebruikers liever een grotere zaal. 
Vraag 3: Wie is de eigenaar van  school en grond ? 
Antw.: Nu is nog de school eigenaar, maar wanneer er geen onderwijs meer wordt 
gegeven in (deel) van het gebouw, wordt de gemeente daar automatisch eigenaar 
van. Ook van eventueel vrij komende gronden. Als bijvoorbeeld de school tegen D;n 
Brak wordt aangebouwd, bepaalt de gemeente wat er met het oude schoolperceel 
gebeurt. 
Vraag: Klopt het dat bij de aanbesteding van de vorige uitbreiding al bekend was dat 
er al snel lokalen leeg zouden staan ? 



Antw. Nee, het schoolbestuur wilde destijds een permanente uitbreiding voor 
vernieuwingen op onderwijsgebied. Gemeente stelde alleen maar geld beschikbaar. 
De voorzitter bedankte de heer van Etten voor de goede uiteenzetting en sprak de 
hoop uit dat we van de  inwoners van Mariaheide veel reacties krijgen op de plannen. 
 
4. bestuurssamenstelling. 
Henri is vice voorzitter. En we zijn zoekende naar nieuwe leden. 
 
5. Mededelingen 
a. Past. van Haarenstraat. Verkeersremmende maatregelen en wateroverlast zijn 
afgewerkt/opgelost. Bij  de laatste wijkschouw zijn nog enkele punten aangegeven . 
Zoals parkeeroverlast bij Kringloopwinkel, bocht bij Smulders en parkeervak in berm 
bij Smulders. 
T. Schuijlenburg: de hoek bij fysiotherapie-praktijk wordt ook kapot gereden. Daar 
wordt veel geparkeerd. Dit soort zaken bij meldpunt melden. Theo Raijmakers was 
ook bij de wijkschouw aanwezig en heeft dat als zeer positief ervaren. Men 
onderneemt meteen Aktie, de lijnen zijn kort. Aan eenieder het advies om eens mee 
te gaan.  
b. Wandelpad bij spoor. Er wordt bekeken of het meegenomen wordt in 
wandelknooppuntenroute. 
c. Bouw achter de kerk. We blijven ons inzetten voor speel/groenvoorziening. Er zijn 
nog enkele grote kavels te koop. Het staat in structuurvisie dat er een voorziening 
gepland is. 
d. Woningen Ericastraat.  Allemaal verkocht.  
e. Ringoven. Bouwen loopt op zijn eind. Gemeente is bezig met 30- km zone 
aanleggen inclusief verhoogde splitsingen. Tijdens de vergadering is onder meer de 
volledige voltooiing plan Steenoven ter sprake gekomen. Er is bij de Dorpsraad geen 
stappenplan bekend voor de afronding hiervan. 
f. Dobbelsteenplein. Vraag vorige vergadering. Voorlopig geen geld, zegt gemeente. 
Plan ligt in ijskast 
g. Uit Rabo fonds: Sjem, Schakeltje, EHBO ontvingen dit jaar een bijdrage. 
h. Jeu de boulesbaan Driehuizen wordt opgeruimd. Dit is teruggekoppeld naar de 
initiatiefnemers van destijds. De baan wordt terug gebracht in oude toestand. Een  
bank gaat naar hertenkamp bij Th. Hoevenaars. De andere twee naar de Wij. 
i. De vlaggenmast bij de kerk willen we meer gaan gebruiken. We hebben iemand 
gevonden die daar een idee voor heeft. 
j. IDOP: Integraal Dorps Ontwikkelings Plan, betreft een meer concrete invulling van 
structuurvisie. We willen iemand toevoegen in de commissie (Maria Braam en Jos vd 
Tillaar). Willie Raaymakers stelt zich beschikbaar. Op 26 nov is de volgende 
bijeenkomst . 
 
6. Rondvraag 
Bert v Os : Heeft mail naar DDB gestuurd  ivm fusering afvalverwerking. Toch 
moeten we nu betalen voor inleveren groenafval.   
Antw.: Theo Raijmakers (raadslid):Fusie is politieke keuze , gebruik van afvaloven 
levert dan wel geld op, maar  er ligt toch nog een bezuinigingsopdracht. We zitten 
trouwens  in een proefperiode voor wat betreft de afvaloven.  
 
7. Sluiting  
Verslag van deze vergadering verschijnt in volgende Heise Krant en op de website. 



 
 


