
50e Openbare Vergadering 27 mei 2019 
 
1.Opening: door de voorzitter Henri van Zeeland. 
Afgemeld: Joep van Helvoirt-Maria Braam-Bert vd Broek. 
De aanwezigen wordt verzocht de presentielijst in te vullen, liefst met 
emailadres. Aanwezig waren , naast het bestuur, 24 belangstellenden. 
 
Een speciaal welkom aan: Nadina Hamzic (gemeentelijk buurtadviseur). 
Thijs Vonk-Marja Koster-Lisa v Mierden (Rabobank). 
Wern v Asseldonk en Marja van de Heijden(partij Lokaal Meierijstad). Peter 
Verkuijlen-Gerard v Mil(partij Gemeentebelang Meierijstad).  
Helma Groenewegen(Amaliazorg). 
Edward Rovers wordt voorgesteld als nieuw lid van ons bestuur. 
 
2. Verslag 49e Openbare Vergadering 11 juni 2018 (zie Mariaheide.nl): geen 
opmerkingen. Voorzitter dankt W vd Laar voor verslaglegging. 
 
3. Jaarverslag 2018-2019: toelichting door de voorzitter.(verschijnt binnenkort 
in de Heise Krant/Mariaheide.nl) 
 
4. Rabobank, vertegenwoordigd door Thijs Vonk: 
De heer Vonk komt uitleg geven over de ontwikkelingen op het gebied van de 
geldautomaten. De instore-automaat bij fietsenwinkel Tikx is niet meer in 
gebruik, omdat de zaak onverwacht gesloten is. Bovendien gaan op korte 
termijn alle automaten in Nederland van Rabo-ING-ABN ondergebracht worden 
bij een nieuwe organisatie: Geldmaat. Het wordt technisch een ander apparaat, 
de lokaties worden heroverwogen. Ieder moet binnen een straal van vijf 
kilometer kunnen pinnen. Op dit moment kost een geldopname teveel. Hoe 
minder transacties in een dorp, hoe duurder het is voor de bank. 
Men kan ook nu al gebruik maken van de geldservice, dwz geld thuis laten 
bezorgen tegen een kleine onkostenvergoeding. 
Geldstortautomaten; daar komen ook nieuwe veilige voorzieningen voor. 
De heer Vonk blijft in de nabije toekomst beschikbaar voor vragen. 
 
Marja Koster, adviseur dagelijkse bankzaken. 
Legt uit dat er mobiele adviseurs zijn, die bij de klant aan huis komen. Ze geven 
ook workshops internetbankieren. (14 november in Zeeland). Eventueel kan 
ook een medewerker thuis langskomen om het uit te leggen. Onlangs is er 
gestart met marktteams. Ze willen input van mensen. Ondersteunen van 
projecten, door kennis beschikbaar te stellen en verbindingen te leggen. Dat 



kan op allerlei gebied zijn, zoals bouwen en bedrijfsmatig. De bank beschikt 
over een groot netwerk. 
 
 
5. Amaliazorg: Helma Groenewegen leidinggevende Amaliazorg 
Zij houdt een mooie inspirerende presentatie. En zoekt ook vooral naar 
verbindingen!  
Momenteel zijn er 30 bewoners, 60 werknemers, waarvan de helft uit 
Mariaheide. Ook werken er nog 30 vrijwilligers. Er zijn plannen om de 
linkervleugel te verbouwen, zodat er plaats is voor meer bewoners. Maar ook 
wil men dagopvang gaan bieden. 
Qua activiteiten zoekt men naar meer integratie met het dorp. Voor de cliënten 
is het prettig als ze in de maatschappij mee blijven doen. Welkom zijn mensen, 
die muziek maken, vrijwilligers met goede ideeën, enz. Zij wil met de mensen 
meedoen met of kijken naar jeu-de-boulewedstrijden, kermis, carnaval, Sing 
Swing enz. 
 
6. Mededelingen 
*AED’s: Er zit nog €2325,- in kas. In 2021 moet de volgende AED vervangen 
worden, dan is er al een tekort van € 500,-. In het najaar is er weer een cursus 
reanimatie. Ideeën voor donaties zijn welkom. 
*De Led-verlichting van het monument is weer kapot, actie voor reparatie is 
uitgezet. 
*Bomenbeleid gemeente: De gemeente wil dit jaar een bomenplan voor de 
hele gemeente vastleggen. Burgers hebben hierbij inspraak.  Marielle v Hees zit 
namens ons dorp in de klankbordgroep. 
*Op 18 mei heeft Omroep Meierijstad een film gemaakt over Mariaheide. Eind 
juni wordt deze uitgezonden. Het is onderdeel van de serie ‘alle 13 één’, een 
serie over de dorpskernen. Elke aflevering duurt 15 minuten. 
 
7.Vragen: 
*Prognose school: is het bekend of in de nabije toekomst de school groot 
genoeg zal zijn voor het aantal leerlingen? 
- Dat weten we niet, we gaan dit navragen. 
*Er is de laatste tijd veel gebouwd, is dat ten nadele van de komende generatie 
jongeren en senioren?  
-Op dit moment is bouwen voor jongeren en senioren een ondergeschoven 
kindje. We zijn daar met gemeente over in overleg. Opmerking: nu is er veel 
gebouwd, daar moeten we in de toekomst niet op afgerekend worden. 
 



8.Sluiting. 
 
 
 


