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46e Openbare dorpsraadvergadering d.d. 18 mei 2015 

 

Afgemeld: Dirk vd Tillaar , Jan Jansen, Theo Raijmakers, 

Nadina Hamzic (gemeente) 

 

 

 

1. Opening 

      door voorzitter Henri van Zeeland 

        

2. Verslag 45e openbare vergadering van 26 mei 2014  

      zie  http://www.mariaheide.nl/517/dorpsraad of Heise krant  juni  2014. 

Vraag nav de Rondvraag punt d:  Slechts 1 bermkant in de Kruisstraat 

wordt door de gemeente gemaaid. Wat is de reden? Uit navraag bleek 

dat één(gemaaide) zijde van de weg in de kom van het dorp ligt en de 

andere (niet gemaaide)kant in het buitengebied. Opgemerkt wordt dat 

de verklaring niet kan kloppen. Want de buitenste berm is juist wel en de 

binnenste berm niet gemaaid. Deze kwestie wordt dus weer 

teruggekoppeld naar de betreffende ambtenaar. 

 

3. Jaarverslag mei 2014 – mei 2015. Komt in volgende Heise Krant van mei 

en op de website. 

 

4. Evaluatie Goede Doelen week 

Door Joep van Helvoort: 13 landelijke collectes zijn voor de eerste keer 

gebundeld. Een stuurgroep  olv Joep v Helvoirt is aan de slag gegaan. Daarna 

werd een werkgroep gevormd uit de contactpersonen van alle doelen. Op 

de 16 routes werden enveloppen uitgedeeld door de jeugdspelers van 

SCMH. De week daarna zijn ze opgehaald. 80 procent is weer ingeleverd en 

de opbrengst was heel goed (7598,-). Alle doelen hadden meer opgehaald 

dan voorgaande jaren. Bedankt sponsors. Complimenten aan organisatie. 

Vraag: Zijn er nog andere doelen die mee mogen doen bv Unicef. Antw.:Als 

ze vergunning hebben van de gemeente, kunnen ze  aanvragen om mee te 

doen. Er zijn al meer fondsen die zich gemeld hebben. 

 

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


5. BIN 

Hans van  Helvoirt legt uit wat de bedoeling is van het Burger Informatie 

Netwerk. Een netwerk tussen burgers, politie en gemeente. Doel is de 

bewaking van leefbaarheid en veiligheid . De opzet is om de lijnen kort te 

houden. Er komt een coördinator en enkele buurt coördinatoren. Burgers 

worden de leden, geworven door buurtcoördinatoren. Deze laatste moeten 

nog gezocht worden. H. van Helvoirt wordt in eerste instantie 

hoofdcoördinator. In  twitterberichten worden geen namen genoemd ivm 

privacy. 

 

6. Presentatie Rabobank  

Dienstverlening en veilig internet bankieren. Uitleg door medewerkers van 

de Rabobank. Ondermeer over de nieuwe geldautomaat in fietsenwinkel 

Tikx. Ook hier kan door Rabobank-klanten € 1250,- per week worden 

opgenomen, zoals bij een normaal geldautomaat. 

Verder werd interessante informatie verstrekt over veilig internetbankieren, 

over frauduleuze emails, de nieuwe scanner die de randomreader gaat 

vervangen en over serviceverlening aan huis.  

 

7. Pauze 

Opgeven vragen voor de rondvraag: 

 

Maria Braam: Merkt op dat de initiatieven van de Dorpsraad  het logo van 

de Dorpsraad zouden moeten dragen. Dat is inderdaad een goed idee en 

wordt meegenomen. 

Gerard van Asseldonk : Waarom zijn er zo weinig aanwezigen. Komt dat 

door het maandelijkse inloopspreekuur ? 

Antw: We geloven niet dat het van invloed is, alhoewel er wel  gebruik van 

wordt gemaakt. De tendens, ook in andere dorpen, is dat er weinig 

interesse is. Behalve wanneer men persoonlijk grote belangen heeft bij een 

onderwerp. Dan is de belangstelling even heel groot.  

 

 

8. Presentatie Buurkracht 



Irmi  van Paassen hield een presentatie over mogelijkheden om met je buurt 

of wijk energiebesparende maatregelen te treffen. Slim besparen op energie 

doe je samen.  Folders liggen in D’n Brak en info staat op  

www. Mariaheide.nl. Contactpersoon Henri van Zeeland. 

 

 

9. Mededelingen. 

a. De voorzitter roept de aanwezigen op om zelf, of anderen voor te dragen 

voor de volgende werkgroepen: 

*Nieuwe bestuursleden Dorpsraad. 

*Kermis: andere opzet. Belangstelling voor werkgroep ? 

*Nieuwe inrichting tussen school en D’n Brak. Vanuit de begroting  voor de  

   nieuwbouw zijn er weinig financiële middelen.  

 

b. Monument MH 100: de verlichting is kapot maar dit wordt door 

gemeente opgepakt. Ook de stalen buizen vertonen vlekken, dit wordt 

bekeken. 

 

10.Sluiting 

 

 


