
 

Openbare Vergadering  

44e Openbare dorpsraadvergadering, d.d. 27 mei 2013 
 
 
1. Opening door de voorzitter Henri van Zeeland. 
Welkom aan alle aanwezigen bij de 44e openbare dorpsraadvergadering. 
Afmeldingen: Peter Brouwers en Anette vd Tillaar 
 
 
2. Verslag 43e openbare vergadering dd 5 november 2012 
Opgemerkt /gevraagd werd of we in het vervolg geen afkortingen willen  gebruiken in 
het verslag. En voor de agendapunten een groter lettertype. 
Bouw pand Heiakkerstraat/Ringoven. Hier kunnen we formeel niets aan doen. De 
eigenaar woont in zijn garage en geeft aan zelf door te willen bouwen. Inmiddels 
blijkt dat ook te gebeuren. 
 
3. Jaarverslag 2012 – 2013 Maria Braam.  
Dit vindt u terug in de heise krant van mei 2013 en op de website Mariaheide.nl . 
http://www.mariaheide.nl/517/dorpsraad  
  
4. Mededelingen. 

a. Parkeer overlast kringloopwinkel. Voorstel is naar de gemeente om een 
parkeerverbod in te laten stellen voor het parkeren in de bermen in gehele 
Pastoor van Haarenstraat.. Daarna kan er handhavend worden opgetreden. 
 
b. Wandelpad spoor het Ven, Wordt niet opgenomen in het 
wandelroutenetwerk. Gemeente heeft hiervoor geen budget. 
 
c. Speel/Groenvoorziening  “Achter de Kerck”. Marie-José van de Graaf heeft 
namens DDB verzocht om te kijken naar de mogelijkheid om het oudste 
speelveldje (Heiveld) te verschuiven naar het plan “Achter den Kerck. We 
wachten de reactie van het college af. 
 

http://www.mariaheide.nl/517/dorpsraad


d. Dobbelsteenplein: Voorstel is naar de gemeente om een wit kruis te 
plaatsen in het verlengde van de inrit. Zodat men daardoor niet klem wordt 
gezet en de hulpdiensten altijd ter plaatse kunnen komen. 

 
e. Bouwen in de dorpen. In samenwerking met andere dorpsraden zijn we in 
overleg met de gemeente over toekomstige bouwmogelijkheden. We streven 
daarbij naar: 

 Differentiatie in de grondprijzen, marktconform. 

 Continuïteit in de uitgifte, naar behoefte. Dit betekent ook   

differentiatie in de kavelgrootte en bouwvorm.  

 Dus continuïteit in het tijdig realiseren van nieuwe woonwijken 

en/of uitbreidingen. 

Indien er belangstelling is om te bouwen dan adviseren we u daarover altijd 
contact op te nemen met de gemeente. Zij zijn bereid met u mee te denken 
over de mogelijkheden. 
 
f. Leefbaarheidsbudget 
Met ingang van 7 mei is het voor inwoners van buurten, wijken en dorpen in 
Veghel mogelijk om voor nieuwe initiatieven een bijdrage te vragen aan de 
gemeente. Voorwaarde is dat deze activiteiten een aantoonbare meerwaarde 
hebben voor de leefbaarheid, de bewoners ook zelf aan de slag gaan en niet 
in strijd zijn met het gemeentelijk beleid. 
Het leefbaarheidsbudget is voorlopig een proef voor het lopende jaar en is 
bedoeld om inwoners van Veghel uit te dagen actief bij te dragen aan de 
leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp. De gemeente onderzoekt op dit 
moment de mogelijkheden om te komen tot meer zelfsturing voor wijken, 
buurten en dorpen. Daarmee krijgen inwoners meer invloed op en 
verantwoordelijkheid voor hun eigen woon- en leefomgeving. 

Een aanvraag voor een bijdrage voor een nieuw initiatief kan via de wijk- of 
dorpsraden worden ingediend.  De criteria zijn nog niet  concreet bekend. Zij 
geleiden ze door naar de gemeente, die de aanvraag beoordeelt. Per initiatief 
is een maximale bijdrage mogelijk van € 2.000,--. Voor de rest van 2013 
bedraagt het totale budget ruim € 10.800,-- voor de hele gemeente.  

g. Coöperatiefonds Rabobank stelt weer € 100.000,- beschikbaar voor een 
goed idee voor een betere samenleving. Voor nadere informatie 
www.rabobankudenveghel.nl  
Indienen voor 1 augustus. De ledenraad bepaalt of het project in aanmerking 
komt. Leden kunnen  stemmen in oktober/november. Uitslag op de 
ledenontmoetingsavonden in November. 

 
h. Mariaheide.nl – Helaas is er afgelopen jaar een aantal keren een inlog 
onder een valse naam aangemaakt en zijn onder die naam vervelende 
berichten geplaatst. Wij zouden het graag horen als  men  iets hoort of weet. 
Intussen is er bij de politie aangifte gedaan. 

 
5. Rondvraag 
a.Jos vd Tillaar: Er zijn veel klachten over de laatste kermis. 

http://www.rabobankudenveghel.nl/


Antw. Dat is ons bekend, we hebben meerdere reacties gehad. We nemen deze 
allemaal mee naar de evaluatie met de gemeente en firma v Duuren. Belangrijk is 
wel dat we graag een kermis willen behouden. 
 
b.Jos vd Tillaar: Er ligt veel puin op plek waar café de Mol stond. 
Antw. We zullen firma Coolen benaderen om dit op te ruimen. 
 
c. Paul Kramer: Kan er glasvezel komen in Mariaheide 
Antw. Hierin trekken we op met andere dorpsraden. Wellicht stelt provincie geld 
beschikbaar uit Essent-aandelen. 
Gerard v Asseldonk: Kan er misschien een nieuwe enquête komen hierover? 
 
d. Gerard v Asseldonk: Er zit een kuil in de wegbij de drempel bij de kerk. 
Antw. Dit melden bij meldpunt. Hoe meer mensen een zaak melden, hoe beter. 
 
 
e. Betreffende voetpad en bermen: 
Toon Schuilenburg: Als parkeerverbod in P. v Haarenstraat wordt gehandhaafd, 
worden dan ook fietsers geweerd op het voetpad? 
Jos vd Tillaar: Ook door bewoners/ondernemers wordt de berm gebruikt om auto’s te 
parkeren. 
Piet v t Westeinde: Is idee bordje 9B vervallen ? ( 1 wiel in de berm, 1 wiel op straat) 
Antw. Ja 
Hans Vissers: Is er iets te doen aan die brommers /fietsers op het voetpad? 
Moniek v Dinten: Er hangen, heel verwarrend, fietsroutebordjes op de palen aan 
begin van voetpad. 
Antw. Dit vragen we na bij gemeente. 
Jan vd Laar: Misschien is het een idee om bordjes te hangen aan begin van de kom: 
“fietsers op de rijweg”. 
Antw. Voorzitter: We nemen dit probleem weer mee naar de gemeente, zoals al 
vaker is aangekaart. 
 
6. Pauze 
 
7. Beantwoording van de rondvraag (zie punt 5) 
 
8. Nachtopvang Dak- en thuisloze Jongeren 
- In november 2012 bereikte de dorpsraad een signaal dat er in Mariaheide een 
nachtopvang voor dakloze jongeren zou komen. 
- Daarop hebben we geïnformeerd bij de Gemeente Veghel, maar daar was niets 
bekend.  
- Op 29 december werd tijdens de oudejaars borrel van de kloosterbuurt verteld, dat 
er op 2 januari, een nachtopvang geopend zou worden op de pastoor van 
Harenstraat 52.. 
- Na enig overleg met de gemeente Veghel, is de opening niet kunnen doorgaan 
daar de benodigde vergunningen ontbraken. 
- Stichting Nieuw Begin, de initiatiefnemers, hebben daarop een informatie 
bijeenkomst gehouden op 5 januari om de buurt en andere belangstellende te 
informeren over hun plannen. 
- Op 27 februari is er door de Stichting een vergunning aangevraagd. 



- Daarop is op 13 maart door de gemeente om aanvullende gegevens gevraagd. 
- Hierop hebben ze 26 weken de tijd om dit te complementeren. (11 sept.). 
- Intussen heeft de buurt een werkgroep samengesteld welke dit met aandacht aan 
het volgen is. Deze heeft op 10 april een gesprek gehad met o.a. wethouder van 
Burgsteden over hun ongerustheid en de te volgen procedure. 
- Wij hebben intussen overleg gehad met Mieke Pepers van Vivaan. 
- Uit de stukken van Stichting Nieuw Begin blijkt dat zij willen starten met 
nachtopvang en dit in een later stadium willen uitbreiden naar middag- en 
nachtopvang en nog in een later stadium naar volledige dag- en nachtopvang. 
 
Nadat iedereen zijn mening kon geven over dit initiatief, concludeerde de dorpsraad 
dat niemand van de aanwezigen achter de daklozenopvang voor Mariaheide staat. 
Dit standpunt zal de dorpsraad dan ook aannemen. Er werd opgemerkt dat het 
vreemd was dat zo weinig burgers aanwezig waren, m u v naaste bewoners. Het 
probleem gaat het hele dorp aan. 
 
De werkgroep van buurtbewoners houdt ook de zaak in de gaten. De dorpsraad 
probeert de eigenaar van het pand te benaderen. 
 
9. Sluiting: De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling. 
Volgende openbare vergadering mei 2014  


