
Openbare Vergadering 
 

45e Openbare dorpsraadvergadering d.d. 26 mei 2014 

 

Afgemeld; Marie-José vd Graaf- Anette vd Tillaar- Willem Raaijmakers-Henk 

de Laat en  Nadina Hamzic, beiden van de gemeente. 

 

1. Opening. 
welkom, speciaal de jongeren, die gekomen zijn voor de inrichting van de 

speeltuin aan de Steenovenstraat. 

Voorgesteld wordt een  nieuw bestuurslid (sinds april 2014) Hans v Helvoirt. 

 

2. Presentatie 3 ontwerpen voor een nieuwe speeltuin aan de 

Steenovenstraat. 

a. Eibe Benelux (Ronald Booy) gebruikt veel  natuurlijke materialen. 

Objecten: stapboomstammen-taluds-heuvelglijbaan-tunnels en hutten van 

wilgentenen-kruipbuis-bomen.  Ze willen iets bieden aan het 

avontuurlijke kind, maar ook aan het leergierige kind. 

Nav vragen:Boomstammen kunnen enigszins glad zijn in de winter. 

                   Het paadje blijft bestaan, de berm komt bij het plan. 

                   Kans op teken, processierups in het gras/groen 

 

b. Proludic (John vd Rijt en Jesper Borsje) gaat uit van 2 grasvelden, een 

heuvelwereld en een bosjeswereld. Objecten: liggende klimboom-

vliegden-kruiptunnel-balkenbrug-wilgentunnel-bandentrap-

vogelnestschommel-huttenbouwbosjes. Geen glijbaan. 

c.  Replay: (Nathalie Wolters) gaat uit van 2 heuvels en gebruikt de gehele 

houtwal voor een touw/klimparcours. Objecten: wilgenhut-kruipbuizen. 

krentenbomen-vlinderstruiken-zwerfkeien-schommelbrug-kabouterbanken-

lummelnet-totempalen-wiebelbrug. 

 

Na de presentatie willen de aanwezigen even de tijd om te beraadslagen. In 

overleg met Karlijn van der Laan wordt er na 5 minuten gestemd. Het 

ontwerp van Preludic wint met een meerderheid van 27 stemmen. 

 

3. 44e verslag 27 mei 2014: geen opmerkingen 

 

4. Jaarverslag 2013-2014: Deze is ook gepubliceerd in de Heise Krant van 

mei 2014 en op Mariaheide.nl 

     Vraag: groenvoorziening Achter de kerk: Is er ook aandacht voor  een    

     Speelvoorziening? 

Antw. We moeten eerst de ruimte hebben, speeltoestellen is pas dan aan de 

orde. 



Vraag: Wordt De Wij verplaatst naar bocht bij van Burgsteden?(Kim v 

Kleef) ? 

Antw. Dat staat wel in structuurvisie. Maar voorlopig blijft De Wij op zijn 

plaats, de bestemming loopt nog 8 jaar. 

 

5. Goede Doelenweek: Joep van Helvoirt geeft uiteenzetting over dit plan  

dat in  2015 moet gaan lopen ipv collectes. In eerste instantie alleen 

landelijke collectes (26). Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest, er is een 

werkgroep opgestart. In andere dorpen horen we positieve geluiden. Er wordt 

in het algemeen meer opgehaald. De werkgroep zal met meer informatie 

komen als een en ander is uitgewerkt. 

 

6. Pauze 

Bouwbedrijf Coolen en makelaar Boss zijn aanwezig om in de pauze vragen 

te beantwoorden over de nog te bouwen huizen in het plan Achter de Kerk. 

 

7. Maria ter Heideschool: presentatie Niels Peters van architectenbureau 

Bonnemayer. 

In het nieuwe schooljaar gaan de leerlingen naar units. Bouw duurt 

waarschijnlijk ruim een jaar . Start van de bouw wordt verwacht in 

november. 

 
8. Mededelingen: Leefbaarheid in het dorp of wijk: Om deze te vergroten 

moeten er vanuit de gemeenschap ideeën komen, de gemeente stelt budget 

beschikbaar. Zelfwerkzaamheid  is daarbij een vereiste. De inrichting rond de 

school bijvoorbeeld. Maar ook kleine initiatieven in de wijk. Vorig jaar 

liepen de aanvragen nog via de Dorpsraad, maar nu kan het rechtstreeks naar 

de gemeente. Een evenementenvloer voor de gymzaal en  strooimateriaal 

voor buurt Geheid Goed zijn op deze wijze gesubsidieerd. 

 

     9. Rondvraag: 

      Vraag A: In de Steenovenstraat is de snelheid veel te hoog. Daardoor  

      is de kruising naar de Struikhei gevaarlijk.  

      Antw.: Deze zit binnen 30 km zone, dus er mag niet hard gereden worden.    

      Maar er wordt niet handhavend opgetreden. Vaak zijn het eigen inwoners,  

      Die hard rijden. Men zou burgers op hun verantwoordelijkheid kunnen  

      wijzen. We zullen wel gaan kijken met de gemeente wat de mogelijkheden    

      zijn. 

      Vraag B: De gemeente zegt dat er binnen 30 km zone  

      geen zebrapaden worden gelegd. Maar in Veghel gebeurt dat wel. Een     

      zebrapad in  de P v Haarenstraat zou wenselijk zijn. 

      Antw.:  Kwestie nemen we ook mee. Algemeen: Loop ook  een keer mee  

      met een wijkschouw. Dan kun je dit soort zaken aan de orde stellen. 



      

         Vraag C: Onze straat  Hoge Heide heeft geen  

          verlichting.   an er iets komen? 

          Antw. : Dit kunnen we navragen. 

Vraag D: Onderhoud bermen Kruisstraat: er is  maar aan één kant 

gemaaid. 

          Antw.: Dit zelf melden bij gemeente. Kan te maken hebben met de 

          hondenuitlaatroute. 

Vraag E: Is er iets bekend over de aanleg van de wegen achter de kerck? 

Antw. :Over de infrastructuur Achter de kerk  is een info avond geweest. 

Naar aanleiding daarvan  is er een brief naar gemeente  gegaan met  

          opmerkingen. Nog geen reactie gehad hierop . 

Vraag E: Klacht over Heise krant, slechte kwaliteit. Hoe denkt Dorpsraad 

daarover en kan zij daar iets aan doen?  

Antw.:  Dorpsraad ondersteunt alleen de website. Advies om  persoonlijk 

gesprek aan te gaan. 

Vraag F: Als er wat zwart zand over is bij de gemeente, kan er misschien 

een crossveldje gemaakt worden op de Wij. Nu heeft de jeugd een 

‘crossveld’ op een maisveld gecreëerd aan de Krekelhofstraat. Nu bestaat 

er een onveilige situatie. 

Antw.: Als men een officieel crossveldje wil aanleggen, moet de normale 

procedure worden doorlopen bij de gemeente. Op privéterrein hebben we 

geen bevoegdheid. 

Vraag G: Hoe zit het met geluidsinstallatie Brak ? 

Antw. SBM (hr. Helsen): Niet bekend dat er klachten zijn. 

Antw. : Als we zonder installatie  slecht te verstaan waren, kan men dat 

beter aan begin van vergadering zeggen. 

 

10. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 


