Herinnering…………………
Sint Cecilia Zijtaart op podium Lieshoutse Promswedstrijden
Fanfare Cecilia strijdt dit weekend mee in De Battle of the Proms. Deze
promswedstrijd vindt zondag 10 juli plaats in de feesttent van harmonie St Caecilia
Lieshout/Mariahout aan de Floreffestraat in Lieshout. Toegang is gratis.
Zang, dans, acts, versterking met een combo, alles is toegestaan. De Battle of the Proms
wordt georganiseerd in het kader van de jubileumfeesten van harmonie St Caecilia
Lieshout/Mariahout. Met de wedstrijd wil de Lieshoutse harmonie een leuke middag
neerzetten die voor een breed publiek interessant is, ook degenen die normaal niet zo snel
naar een harmonie gaan luisteren. In totaal dingen vijf orkesten mee voor de
eindoverwinning met een licht en toegankelijk programma, ze worden beoordeeld op
muzikaliteit en show.
We spelen een gevarieerd programma van Queen tot Piazzolla. Tamara Heuveling zal de
zang bij verschillende nummers verzorgen en onze eigen dansgroep Return laat zich ook
zien. Het zou mooi zijn als onze Zijtaartse fans ons aan komen moedigen! We spelen van
16.45 – 17.30 uur.
Voor het volledige programma van die dag en alle activiteiten tijdens het jubileumweekend,
kijk op www.harmonielieshout.nl
Het bestuur,
Fanfare Sint Cecilia

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 10 juli 9.30 u. Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie en Johanna Rooijakkers-van Hoof en zoon Erik; Jaargetijde Zus van
de Ven en Annie van de Ven-van Zutphen; Annie Gibbels-Pepers; Overl.ouders BrgmansKanters; Ouders Steenbakkers-van Boxmeer en overl.familie; Martien van Zutphen;
Jaargetijde Cor van Bakel en overl.familieleden

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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11 juli voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
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fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
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BELANGETJES
De vele blijken van medeleven, de
steunbetuigingen en de aanwezigheid van
zovelen bij de avondwake en de crematie van

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de
gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt
voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk
26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie
kunt u verpakt inleveren bij VOW. Dit kan
gedurende het voetbalseizoen op zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 0622496798.
Verloren:
Van zaterdag 2 op zondag 3 juli heb ik de
afstandsbediening van de elektrische
garagedeur verloren op de Biezendijk, Pater
Thijssenstraat of fietspad Corsica. Wil de
eerlijke vinder deze terugbezorgen bij
Raaijmakers Drukwerk, Reibroekstraat 5.

Vincent
hebben ons goed gedaan.
Het is voor ons ondoenlijk om iedereen hiervoor
persoonlijk te bedanken. Daarom via deze weg
oprechte dank aan iedereen die ons heeft
gesteund en nog steunt in deze moeilijke periode.

JAZ zoekt nachtwakers!
Wij zijn nog op zoek naar nachtwakers voor:
- Maandag op dinsdagnacht (1 persoon)
- Dinsdag op woensdagnacht (1 persoon)
- Woensdag op donderdagnacht (2 personen)
- Donderdag op vrijdagnacht (2 personen)
Wil je ons helpen om ’s nachts een oogje in het zeil te
houden?
Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij Petra van
Gorkum of via jaz@zijtaart.nl.

Zijtaart, juli 2016
Wim en Ardie
Marco
Gert-Jan en Anneriet
Anouk
Thijmen
Veerle
Jennifer

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
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Nieuws van de Dorpsraad
Situatie N279
Vorige week hebben wij het vervolgtraject over de
voortgang situatie N279 in ons artikel vermeld.
Nu stellen we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen,
waarvan regelmatig iets te lezen is in het Brabants
Dagblad, in een weekkrant of via andere media.
Zoals we een paar weken geleden in ons artikel hebben
aangegeven, was er op 17 mei jl. de bijeen- komst van de
klankbordgroep N279 onder de regie van de gemeente en
de provincie. De doelstelling was toen, dat elke partij een
alternatief inbracht voor een oplossing
verkeersproblematiek Veghel.
Dorpsraad Zijtaart en Werkgroep “Geen omleiding N279”
hebben gezamenlijk en met duidelijke argumentatie één
alternatief naar voren gebracht: -behoud van de huidige
weg naast het kanaal richting Beek en Donk/Helmond
met het verwijderen van verkeerslichten waar dat kan.
Voor het opwaarderen van dit deel van de N279 heeft de
provincie financiën beschikbaar. Gezamenlijk blijven wij
achter dit alternatief staan en keuren daarmee de geplande
omleiding ten noorden van ons dorp volledig af.
In de klankbordgroep zijn partijen, die het met ons eens
zijn. Maar er zijn ook groeperingen, die andere
alternatieven aandragen. Wijkraad Veghel-Zuid/De Leest
is tegen de geplande omleiding, maar ziet een middellange
variant ten zuiden van Zijtaart als alternatief. Dit is ter
hoogte van de Heisteeg, Spierkes-bos. Het Veghelse
bedrijfsleven ziet de beste variant nog verder van Zijtaart
verwijderd. Deze valt echter buiten het zoekgebied en de
provincie heeft bij monde van gedeputeerde Christophe van
der Maat aangegeven, dat het zoekgebied (dat in 2011 is
vastgesteld) onveranderd blijft.
Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep werden we
bij aanvang verrast door een verandering in de plannen van
de ombuiging: het voorstel om die omleiding niet over het

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Kip stammetjes 4 voor € 4,95
Uienburgers 6 halen 5 betalen
1 kg huzarensalade voor € 5,95
Paraham 100 gram voor € 2,99
Volop barbecue vlees
Rauwkost
Verse soep
Aardbeien
Fruitsalade.
kanaal, maar er onderdoor te laten gaan. Dan komt er een
tunnel onder het kanaal waardoor de verdiepte ligging al bij
Corsica begint. Dit alternatief is een paar weken geleden
door de politieke partij CDA als variant 5+ naar voren
gekomen.
De provincie gaat in overleg met de stuurgroep de
verschillende alternatieven onderzoeken. Hieruit volgt een
bestuursovereenkomst, die op 11 juli zal worden
ondertekend door provincie en betrokken gemeenten. In
september komt dit rapport ter inzage te liggen en kunnen
zienswijzen worden ingediend. Zo gauw wij de beschikking
hebben over de bestuursovereenkomst zullen wij de inhoud
daarvan bekend maken. Onze voorkeur gaat dan uit naar
een extra openbare vergadering waarin het rapport wordt
gepubliceerd en waarop dan al de eerste reacties kunnen
worden besproken en genoteerd t.b.v. het opstellen van de
zienswijze. Kortom: er is binnenkort werk aan de winkel.
De kans is groot, dat de publicatie niet meer voor de
zomervakantie ter beschikking zal komen. Maar dan vindt
dit zo snel mogelijk daarna plaats.
We sluiten dit artikel af door nogmaals te melden, dat
dorpsraad en werkgroep vasthouden aan ons ingebracht
alternatief!
En verder:
-donderdag 14 juli houden we overleg over 4 AEDapparaten in Zijtaart en gaan we samen met de nieuwe
werkgroep met afgevaardigden van verenigingen in gesprek
over Zorg-en-Welzijn-in-Zijtaart.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website

www.dorpsraadzijtaart.nl
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Mededelingen van de KBO Zijtaart!
Zo net voor aanvang de
vakantieperiode lijkt het ons zinvol
om uw aandacht te vragen voor
enkele zaken die de komende
periode georganiseerd worden door
ons KBO-afdeling Zijtaart.
Allereerst willen we laten weten dat
de dagreis op 22 juni naar het
Groene Hart door de deelnemers als erg mooi ervaren is.
Mede door het weer hebben ze enorm genoten van de
mooie boottocht en de goede lunch en het heerlijke diner
hebben daartoe zeker ook bijgedragen. Men kijkt terug op
aan een fijne en mooie reis.
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AGENDA:
Maandag 11 juli 13.30 uur: Fietsen
Maandag 11 juli 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 12 juli 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 12 juli 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 12 juli 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 13 juli 13.30 uur: Keezen
Donderdag 14 juli 09.0 uur: Wandelen
Donderdag 14 juli 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 14 juli 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 14 juli 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 15 juli 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN:Uitslagen van 30 juni:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
Henk v.d.Linden
Jan v.d.Oever
Afgelopen woensdag hebben we met Ons Welzijn, Brabant
Anneke v.d.Braak
Zorg, Dorpshuis, Dorpsraad en KBO samen met de
Poedelprijs:
Bert Vissers
vrijwilligers Samen aan Tafel geëvalueerd. Er is besloten
Loterij:
Harrie v.Zutphen
dat we ook de tweede helft van dit jaar verder gaan met
Kaarten
Uitslagen
van 4 juli.
deze activiteit. Op de 3e woensdag in de maand kunnen we Jokeren:
1. Mien Ketelaars
92 pnt.
gezellig Samen aan Tafel. De volgende data zijn al
2. Mientje Raaijmakers 89 pnt.
definitief, 20 juli, 21 september, 19 oktober,16 november
Rikken:
1. Lenie Henst
70 pnt.
e
en 14 december (let op dit is de 2 woensdag van de maand,
2. Jan v.Zutphen
61 pnt.
reden de Kerstviering op 21 december).
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
- 38 pnt.
De eigenbijdrage voor de maaltijd is € 8.50 een
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
aantrekkelijke prijs voor deze activiteit. Voor mensen die
slechts alleen een AOW-uitkering hebben aangevuld met
Biljarten KBO 30 juni 2016
een klein pensioen is er een misschien een mogelijkheid om Wim Kremers 25 38 - Rien Kemps
33 36
in aanmerking te komen voor een korting. Neem daarvoor
Wim Kremers 25 35 - Piet v.d.Hurk
38 30
even contact op met Cor van der Aa telefoon 366858 en hij Jan v.Uden
17 23 - Chris v.Helvoirt
19 13
zal u in contact brengen met Ons Welzijn, die het geheel
Wim v.d.Sanden 45 55 - Piet v.d.Hurk
38 39
verder regelen.
Rien Kemps
33 41 - Toon Cissen
70 46
In de vakantieperiode zal het Dorpshuis proberen om
voldoende vrijwilligers te vinden zodat op dinsdag- en
donderdagmiddag aansluitend aan het Eetpunt de zaal
beschikbaar is voor mensen die graag een kaartje willen
leggen of willen biljarten of gewoon lekker willen kletsen.
Volg de mededelingen hierover in het Zijtaartsbelang.
Onze KBO afdeling wil jullie alvast aangeven dat we in de
komende zomerperiode de volgende activiteiten hebben
gepland, binnenkort volgt nadere berichtgeving bij de
bezorging van de ONS begin augustus.
10 augustus gaan we Jeu de Boulen in Schijndel, bij slecht
weer spelen we binnen.
17 augustus de Dagfietstocht
24 augustus dagtocht naar Rotterdam
31 augustus Kegelen bij de Vresselsehut
Noteer deze data alvast op de kalender en nader bericht
volgt.
Het bestuur van de KBO afdeling Zijtaart..

Jan v.Uden
Wim Kremers
Toon Opsteen
Wim v.d.Sanden
Cor v.Zutphen

17
25
34
45
61

18
25
32
41
55

- Mies Gibbels
- Jan de Wit
- Cor v.Zutphen
- Toon Cissen
- Jan Rijkers

39 30
28 16
61 55
70 67
16 12

Bridge ZBC 28 juni 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Piet v Schaijk & Cor v.d. Berg
(3) Ria Veldhuis & Mien Vissers
(3) Jan Rijkers & Toos v. Berlo
5 Riet v. Hout & Maria Rijken
6 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
9 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
10 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

127,0
108,0
107,0
107,0
101,0
98,0
87,0
83,0
78,0
64,0

Lijn B
1 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
2 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Hein de Wit & Jo de Wit
6 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

145,0
137,0
134,0
133,0
129,0
127,0
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Anneke Jans & Maria Pepers
126,0
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 113,0
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
112,0
Lilian Harbers & Rob Harbers
109,0
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 104,0
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
71,0

Brideg KBO 1 juli 2016
Lijn A
1 Cor Mollen & Bert Grim
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Cees v. Hout & Riet v. Hout
6 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
7 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
(8) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(8) Theo van Dijk & Toos van Dijk
10 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven

109,0
107,0
106,0
104,0
100,0
92,0
90,0
88,0
88,0
76,0

Lijn B
(1) Jo Verhoeven & Adriaan v.d. Tillart
(1) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Mien Vissers & Maria Rijken
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(5) Geert Putmans & Jeanne Peters
(5) Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
(5) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
8 Jos Peters & Maria Peters
9 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
10 Ad Koevoets & Riet Koevoets
11 Mien Vermeulen & Tonny Rijkers

124,0
124,0
106,0
98,0
80,0
80,0
80,0
71,0
79,0
64,0
54,0

Beste mensen,
Vorige week ben ik begonnen met een nieuwe
uitdaging, mijn droom die ik al jaren had en nu
werkelijkheid is geworden, mijn eigen “nagelstudio
Blits” in dit mooie Zijtaart. Mijn naam is Vanessa
Veen moeder van 2 kinderen, 29 jaar oud en
woonachtig in Nijmegen.
Blits is een hippe nagelstudio, waar u voor alle soorten
nagel- en teennagelverzorging terecht kunt tegen
eerlijke prijzen.
Maar er is meer, bij Blits kunt u ook terecht voor
nieuwe en tweedehands kindermerkkleding, altijd
tegen outlet prijzen. U heeft zelfs de mogelijkheid uw
kleding in te brengen, die dan in de winkel komt te
hangen. Voor meer informatie kunt u hierover met mij
contact opnemen.
Ik ben gevestigd aan de Zondveldstraat 12 en te
vinden in de ruimte achter het huis. Ik nodig u graag
uit om op afspraak eens een kijkje te komen nemen, of
via mijn facebookpagina
https://www.facebook.com/blits.zijtaart?fref=ts Blits
Zijtaart te zien wat voor een mooie collectie er op dit
moment is. Ik hoop u snel eens te mogen ontmoeten,
de koffie staat klaar!
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W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 10 juli, den Bockenreyder, pauze
in Esbeek, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag13 juli, Kartenspielerweg (Duitsland),
pauze in Milsbeek (Diepen), vertrek 8.30 uur.

Gewijzigde openingstijden rondom
organisatiemiddag medewerkers
Meierijstad
Op dinsdagmiddag 12 juli zijn in het kader van een
organisatiemiddag voor medewerkers van Meierijstad vanaf
15.30 uur het stadhuis, de gemeentewerf en de milieustraat
gesloten.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer
Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel.
0413 35 03 63.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

"Zijtaarts Belang"
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Clubkampioenschappen Enkel en Mix
TV Zijtaart
Afgelopen twee weken werd op de
tennisveld van TV Zijtaart de
Clubkampioenschappen Enkel en Mix
gespeeld. Een kleine 50 spelers en
speelsters werkten in verschillende
categorieën hun wedstrijden af. Afgelopen weekend was
het finaleweekend, waarbij eerst op zaterdag de halve
finales afgewerkt werden, waarna op zondag de finales op
het programma stonden. Uiteindelijk gingen de volgende
deelnemers er met de prijzen vandoor:

6 juli 2016 – 13 juli 2016
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Dames Enkel 7/8
1e Anouska van der Heijden
2e Karin van der Heijden
Heren Enkel 6

1e Stef van Stiphout

2e Martijn van de Rijt

Clubkampioenschappen Dubbel
Gemengd Dubbel 6
1e Gerard van Zutphen en Annet Gibbels
2e Ruud van Berlo en Joke van de Ven
Gemengd Dubbel 7
1e Piet van den Hurk en Ria van Zutphen
2e Jan Habraken en Evelien van de Ven
Heren Enkel 6
1e Stef van Stiphout
2e Martijn van de Rijt
Heren Enkel 8
1e Adri Schepers
2e Twan van Zutphen

Van 6 juli t/m 17 zullen op het tennispark de
Clubkampioenschappen Dubbel gespeeld
worden. Publiek is daarbij natuurlijk van
harte welkom. Een drankje doen in ons paviljoen en kijken
naar leuke, sportieve wedstrijden. Op zondag 17 juli wordt
er na de prijsuitreiking een BBQ georganiseerd. De
organisatie is in handen van de Kleine Toernooien
Commissie. De BBQ is voor de leden van TV Zijtaart.
Meer info is te vinden op www.tvzijtaart.nl
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
slootonderzoek

inmiddels 16 jaar is, komt af en toe uit school heel even
langs. In het begin stiekem, inmiddels heeft moeder zich
ook daarbij neergelegd….

Er zijn ontzettend veel mooie
natuurgebieden waar allemaal
verschillende planten en dieren te
vinden zijn. Zondag 10 juli trekken
we er ook weer op uit om van de
natuur te genieten, maar dit keer gaan we bekijken welke
planten en dieren er allemaal onder water leven.
Dat kan op heel veel plaatsen, dus houden we het kort bij
huis. We gaan namelijk naar de sloot naast het kanaal voor
een slootonderzoek. We vertrekken om 10:00 uur met de
fiets vanaf het Klooster. Zorg dat je op tijd bent!
Omdat dit de laatste keer is dat we erop uittrekken voor de
vakantie, hebben we een extraatje als afsluiting. Tot slot
wensen we iedereen een fijne vakantie toe. Tot de volgende
keer op vrijdag 9 september bij de bloemenwandeling bij de
Moerkuilen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Gemeentebelang Meierijstad in
gesprek met………

Gemeentebelang Meierijstad (een nieuwe partij bij de
komende verkiezingen) heeft zich laten informeren door
Dorpsraad Zijtaart over de plannen om de N279 om te
leiden ten noorden van Zijtaart door de buurtschap
Doornhoek.
Gemeentebelang Meierijstad was onaangenaam getroffen
door de bedreiging, die voor Zijtaart op de loer ligt.
Verkeer dat langs de Zuid Willemsvaart van Den Bosch
naar Helmond rijdt, voegt dan ten noorden van Veghel in
op de A50 en voegt vervolgens weer uit om tussen Zijtaart
en de indus- trieterreinen door de buurtschap Doornhoek
richting Keldonk af te buigen. Daar wordt een nieuwe brug
aangelegd over de Zuid Willemsvaart en vervolgt het
Een leven in de wachtstand…..
Marthijn leerde Janny kennen toen hij pas weg was bij zijn verkeer zijn weg langs het kanaal richting Helmond.
vrouw. Janny heeft 3 kinderen uit een eerdere relatie. Hij is Het is niet te geloven, dat zulke plannen met droge ogen
gepresenteerd worden. Men moest “iets” doen aan de N279
bang dat de moeder van zijn kind haar zoon bij hem weg
ter hoogte van Veghel. Er ligt geld op de plank en Veghel
zal houden. Zij traineert de scheiding waar mogelijk. Dan
wil dat geld binnenhalen. Vervolgens komt er een plan, dat
weer belt ze op het laatste moment een gesprek met de
mediator af, dan weer wil ze een andere advocaat, dan weer ons inziens een bottleneck creëert. Immers van Den Bosch
naar Veghel wordt de N279 2 x 2 rijstroken. Vervolgens
heeft ze de spullen die ze moet opzoeken niet kunnen
vinden….. Zo duurt dit al jaren…. Na 6 jaar is de scheiding moet het verkeer even de A 50 op, er weer af en daarna via
nog niet uitgesproken. Marthijn heeft geprobeerd de relatie een verdiept aan te leggen bocht van 2 x 1 rijstrook en een
diagonale brug weer terug naar de N 279 richting
met zijn zoon in stand te houden, maar als Marthijn niet
steeds aan alle wensen van moeder voldoet, blijkt zijn zoon Keldonk/Beek en Donk.
Gemeentebelang Meierijstad vindt dit een onlogische
naar een clubje of een vriend te zijn, als hij hem komt
keuze. De beste verbinding is een rechte verbinding. Dus
ophalen.
gewoon langs de Zuid Willemsvaart over de huidige N279.
Janny’s leven staat in de wachtstand, vindt ze. Ze mag
officieel niet bestaan als zijn vriendin. Marthijn is bang dat Het verkeer gaat daar nu met een snelheid van 80 kilometer
per uur langs Veghel. Gemeentebelang Meierijstad ziet daar
hij zijn zoon helemaal niet meer te zien krijgt als hij
geen ernstige problemen. Zeker niet wanneer de
toegeeft samen te wonen met Janny. De moeder van zijn
verkeerslichten worden vervangen door ongelijk-vloerse
zoon en zijn vriendin mogen elkaar niet. Janny heeft een
keer geprobeerd een gesprek met moeder aan te gaan, maar kruisingen. Veel verkeer op de N279 is doorgaand verkeer.
De huidige plannen betekenen dat bij Zijtaart opnieuw een
dat hielp niet.
buurt wordt vernield, nadat eerder De Biezen/De Kampen
Marthijn verblijft tussendoor regelmatig bij Janny, maar
en later De Kempkens voor de aanleg van de
doet dat “stiekem”. De kinderen van Janny praten hun
bedrijventerreinen zijn verdwenen.
mond voorbij op school en het wordt in de omgeving van
Gemeentebelang Meierijstad is tegenstander van de huidige
moeder bekend dat Marthijn regelmatig bij Janny is.
plannen en vraagt zich af waarom er niet serieus is gekeken
Marthijn (doodsbang dat zijn (ex-)vrouw erachter komt)
naar het opwaarderen van de huidige N279 langs de Zuidgeeft de kinderen van Janny op de kop, Janny wordt boos
Willemsvaart. Nu wordt een zinloze omleiding van 6,5
op Marthijn, zo ontstaat nog meer ellende. In het gesprek
hierover vraag ik me hardop af, of zijn ex wel zo rouwig zal kilometer aangelegd door het nog open gebied tussen
zijn om het mogelijke samenwonen van Janny en Marthijn. Zijtaart en de industrieterreinen. Een grotere afstand, meer
autokilometers, een opoffering van grond en opnieuw een
Tenslotte weet ze dat ze elkaar kennen en moeder zal toch
ook wel begrijpen dat er meer is tussen Marthijn en Janny. zwaar offer voor de Zijtaartse dorpsgemeenschap.
De variant, die door de Dorpsraad en door de werkgroep
Het kan haar weliswaar een stok geven om mee te slaan,
maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Nadat Marthijn het haar “Geen omleiding N279” is ingebracht, wordt nu
onderzocht. Zijtaart kan rekenen op de steun van
vertelt, verandert er niks. Alleen kunnen ze nu opener zijn
Gemeentebelang Meierijstad. Reactie aan:
en dat geeft rust. Het is nu inmiddels een jaar later,
GemeentebelangMeierijstad@gmail.com
ondertussen is de scheiding afgewikkeld. Zijn zoon, die
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Veghel heeft recht op een tunnelvisie
Vorige week en gisteravond is er in de gemeenteraad
gesproken over de varianten die onderzocht gaan worden
voor de verbetering van de N279 Zuid. De provincie
Brabant wil twee varianten onderzoeken. Variant 1:
optimaliseren van de bestaande N279 langs Veghel.
Variant 2: De ‘korte omleiding’ bij Zijtaart (langs
Doornhoek) met een brug of een tunnel bij de ZuidWillemsvaart.
Wat ons betreft is variant twee onwenselijk, maar aangezien
hij toch onderzocht gaat worden door de provincie, dan zien
we liever de tunnel dan een brug. Wij maken ons echter
zorgen of de provincie wel echt een tunnel wil. In het
verleden is door de provincie Brabant vaker gesproken over
tunnels en als het er dan bij de besluitvorming op aan komt,
dan waren die tunnels altijd te duur. Hoe zo te duur? Wat
mag een goede oplossing dan kosten? Daar is nog nooit
antwoord op gekomen, behalve het antwoord dat de
provincie van mening is dat de N279 zo sober en doelmatig
mogelijk aangelegd moet worden. Dat betekent dus weinig
goeds voor de optie van een tunnel in variant 2.
Gisteravond hebben we daarom samen met HVV een motie
ingediend. Die motie moest ervoor moest zorgen dat
Veghel richting de provincie de stelling in ging nemen dat
de tunnel niet op puur financiële gronden afgewezen zou
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mogen worden door de provincie. Die motie werd
uiteindelijk helaas onvoldoende gesteund, mede doordat de
wethouder aan de raad de toezegging deed dat hij wel een
brief wil sturen naar de provincie. In die brief komt het
verzoek om extra geld uit te trekken voor een tunnel als dat
nodig en nuttig blijkt. Het had wat ons betreft nog sterker
gemoeten, maar hiermee geven we op dit moment toch
alvast een duidelijk signaal af naar de provincie.
Er is echter nog een variant die TEL graag onderzocht wil
hebben. Dat is de ‘ruime omleiding’ om Zijtaart heen.
Deze begint op de N279 in de buurt van Beek en Donk en
sluit op de A50 aan tussen St Oedenrode en Veghel. Die
variant heeft volgens ons enkele voordelen. Zo ligt hij
bijvoorbeeld veel verder van woonwijken. De provincie wil
deze variant echter niet onderzoeken. Dit vinden we als
TEL niet acceptabel. De meerderheid van de politieke
partijen zou dit onderzoek ook graag willen. De wethouder
neemt ook dit mee in de brief aan de provincie, maar we
verwachten niet dat de provincie daardoor alsnog deze
variant wil onderzoeken. Helaas! In oktober zijn er echter al
weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij hopen dat de kiezer
dan kiest voor partijen die in de praktijk laten zien dat ze
zich heel stevig opstellen als het om gezondheid en welzijn
van inwoners gaat.
Erik de Vries (TEL Veghel -> TEAM Meierijstad)

