
VERSLAG 47E OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD MARIAHEIDE 23 MEI 2016 

1. Opening door voorzitter Henri van Zeeland 

De voorzitter heet iedereen welkom. Afmeldingen zijn er van  Maria Braam en Henk de Laat. 

Welkom speciaal aan Gonnie Smulders van SamSam. 

 

2. Verslag 46e openbare vergadering van 18 mei 2015 (zie Heise krant nr 388 juni 2015 of 

mariaheide.nl   https://mariaheide.nl/dorpsraad ) 

Geen opmerkingen. 

 

3. Jaarverslag mei 2015 – mei 2016 

(Zie voor een volledig jaarverslag de Heise Krant nr.398 van mei 2016. Maar ook op 

https://Mariaheide.nl/dorpsraad) 

Bestuur: In november 2015 is Jos Klessens toegetreden als bestuurslid. We kunnen nog 

steeds mensen gebruiken voor deeltaken, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.  

De website Mariaheide.nl werd iets minder bezocht 83.000 per jaar tegen 100.000 vorig jaar. 

Dit komt neer op 230 keer per dag. 

Kermis. We hebben de eerste kermis met de nieuwe stichting gehad, de algemene indruk 

was goed, hij was compact opgezet. Het aantal bezoekers viel tegen. 

De door de carnavalsclub geschonken boom Liquidambar wordt uiteindelijk een permanente 

kerstboom bij D’n Brak. 

Welkomstproject voor nieuwe inwoners was geslaagd. De deelnemers waren enthousiast. 

 

Onderhanden zijnde projecten: 

Snelfietsroute door of langs Mariaheide: over het traject moet nog beslist worden. 

Monument 100: de ledverlichting is kapot, er is een opdracht verstrekt door de gemeente 

voor reparatie. De zuilen moeten eraf gehaald worden. De verlichting op de grond wordt 

hersteld, in de zuilen niet. Dat is te kostbaar. 

Wandreliëf: Maria ter Heideschool. Deze komt op de gevel van de oude meisjesschool. 

Toestemming gemeente moet nog gegeven worden. 

AED: Elke nieuwe AED kost de gemeenschap 180 euro op jaarbasis, de gemeente betaalt ook 

180,-. Bestaande AED’s moeten na 10 jaar vervangen worden. Kern Mariaheide zou nog 1 

AED erbij moeten krijgen om afgedekt te zijn. Voor elk nieuw apparaat moeten 10 mensen 

opgeleid worden, dat is een eis. Deze opleiding is kostenneutraal. Er wordt opgemerkt dat er 

al veel BHV-ers zijn. Deze moeten wel officieel aangemeld worden.  

Openbaar terrein : Hier is op termijn behoefte aan buurtinitiatieven. Gemeente onderhoudt 

minimaal, burgers willen het misschien anders of intensiever. We moeten het als 

gemeenschap zelf steeds meer oppakken. We worden daarbij wel ondersteund, met budget, 

klussenaanhanger, materiaal. We zijn op zoek naar mensen, die hier hun schouders onder 

willen zetten. Een mooi voorbeeld is het nieuwe stukje openbaar groen in de Ringoven, dat 

met en door buurtbewoners is aangelegd en wordt onderhouden. 

 

 

 

https://mariaheide.nl/dorpsraad
https://mariaheide.nl/dorpsraad


4. Evaluatie Goede Doelen week 

Joep van Helvoort: De 2e editie was een groot succes, bijna 100 vrijwilligers werkten mee. 

Een volledig draaiboek ligt klaar.  De jeugd van vv SCMH bracht de enveloppen rond. Zo’n 80 

% van de mensen doet mee, opbrengst dit jaar € 7965,- Vergeleken met andere dorpen is dat 

bovengemiddeld. Dank aan sponsors en D’n Brak. 

 

5. BIN Informatie (Burger Informatie Netwerk) 

Hans van Helvoirt: Je zou de BIN een digitale vorm van Buurtpreventie kunnen noemen. Er 

heeft al informatie in de Heise Krant gestaan. Hier werden ook enkele beheerders gevraagd. 

We streven naar een kleinschalig BIN. Will Kemps heeft zich gemeld. Ook zijn er in 

Mariaheide al 2 buurtgroepen actief. Een voorbeeld wanneer men gebruik moet maken van 

een whatsapp : men heeft al een paar keer een verdachte wagen gezien in de buurt. De 

politie zit niet in de whatsapp. Nadina Hamzic(gemeente): Op verzoek kan de gemeente BIN-

borden plaatsen. Dorpsraad kan ook zelf bordjes aanschaffen. Het is nuttig om de namen van 

de buurtbeheerders door te geven aan de politie. Die kan dan omgekeerd meldingen 

doorgeven via deze personen. 

 

6. Presentatie SamSam (burenhulpservice) 

Gonnie Smulders van OnsWelzijn geeft uitleg: We willen dat mensen zolang mogelijk 

zelfstandig blijven en onafhankelijk. De zelfredzaamheid en samenredzaamheid kunnen 

hiermee verbeterd worden. In principe zijn de diensten gratis. Maar mensen hebben meestal 

een ‘vraagverlegenheid’. Ook durft men zich vaak niet aan te bieden om te helpen. Daarom is 

er een digitale burenhulp opgestart. Er is vooral veel vraag naar Ontmoeting. Dus maatjes om 

te wandelen, samen iets te doen etc. In Veghel is ook een SamSam-café gestart. Het gaat 

zeker  niet alleen om kwetsbare burgers. Iedereen kan zich aanmelden. Het is ook geschikt 

voor nieuwe bewoners. Je moet je eenmalig registreren, dan kun je er gebruik van maken en 

reageren. Na 4 weken krijg je bericht of je advertentie verlengd moet worden. Je kan kiezen 

voor plaatsing in wijk/dorp/heel Veghel. Advertenties worden soms op Facebook gezet. 

Onderling kan men wederdienst of kleine vergoeding afspreken. 

M. vd Graaf: werkt voor Klussendienst van OnsWelzijn(voorheen Vivaan): hij vindt de 

bedragen die ouderen voor de klusjes moeten betalen vaak te hoog. Dergelijke kleine klusjes 

kunnen ook door SamSam tot stand komen. 

T. Raijmakers vraagt of deze lezing iets voor de leden van de KBO is. Dat is een grote 

doelgroep. Mevrouw Smulders beaamt dit en heeft het inderdaad in Zijtaart al gedaan.  

J. vd Laar: werken jullie samen met Diaconie? Ja, inderdaad en die vrijwilligers kunnen ook 

ingezet worden. 

 

7. Pauze 

 

8. Rondvraag. 

Belevingsvluchten F-35: Hoe ervaart men het geluid? De Dorpsraad zou willen weten of 

mensen zich aangemeld hebben voor de enquête. De straaljagers vliegen vooral over Bolst, 

Hogerduinenweg en Melven. 



T. Raijmakers: Hoort deze vergadering regelmatig dat er gevraagd wordt om medewerking. 

De ervaring leert dat je weinig respons krijgt. Mensen concreet benaderen is beter. En 

uitgaan van kleine projecten. Bijvoorbeeld onderhoud stukje groen in je eigen omgeving. 

J vd Laar: is Goede Doelenactie aftrekbaar, moet je dan ANBI hebben? Dit wordt nog nader 

onderzocht. 

Er wordt nog even door diverse mensen terug gekomen op de AED: 

Is het een idee om te collecteren via de Goede Doelenactie?  

Hiervoor geeft de gemeente geen vergunning, want dat zijn allemaal landelijke doelen.  

De buitengebieden hebben geen AED’s. Die krijg je niet afgedekt, want looptijd naar en van 

het apparaat is max.6 minuten. Dit zijn de wettelijke eisen. 

Bij vv en kv SCMH zijn al veel leden opgeleid voor de AED. 

 

9. Presentatie plannen inrichting terrein Maria ter Heide – D’n Brak 

Hans van Helvoirt presenteert het ontwerp van Erik Kanters en André van Sleeuwen. School, 

gemeente, D’n Brak en Dorpsraad zijn erbij betrokken. Het ontwerp van de speelplaats is 

door de school wat anders ingevuld. Jeu de boulesbanen blijven liggen. Nu gaan we kijken of 

we financiële middelen hebben voor de verdere invulling. En subsidies kunnen werven. 

Stichting Natuurlijk in de Buurt is hier aanwezig. Die kunnen wellicht ook iets betekenen. 

Paul Verrijdt (directeur school): er is slechts 10.000 euro in bouwbudget voor tegels en 

afwatering. De leerlingenraad heeft toestel mee uitgezocht voor de speelplaats. 

De grasstrook achter de school is van de gemeente en wordt door hen onderhouden. 

De vraag wordt gesteld of die strook toch op een of andere manier gebruikt en onderhouden 

kan worden. 

Ook wordt gevraagd of er extra jeu de boules banen kunnen komen. Deze worden echter 

maar 1 middag per week gebruikt.  

 

 

10. Sluiting van de vergadering: 22.50 u 

 

 


