Kneup ut in oew orre, gefist zal d'r worre !!
In bijna alle schuren en huizen brand het licht nog tot ’s avonds laat. De laatste
voorbereidingen voor het grootste feest van het jaar, de optocht, worden nog getroffen. De
laatste loodjes wegen natuurlijk ook het zwaarst, maar zijn een gezellige aanloop naar de
carnaval. Nog even en dan kan het feest weer losbarsten.
Het gaat dit jaar weer een prachtige optocht worden!!!
Laat familie, vrienden en kennissen weten dat er een prachtige optocht door de straten van
Zijtaart zal trekken, want met 633 deelnemers is er ook dit jaar weer een groot tekort aan
eigen publiek. Laat ze ook weten dat ze op tijd moeten komen om een goed plekje op te
zoeken.
DE ROUTE/HET EINDPUNT
De start van de optocht is zaterdag om 13.30 uur ter hoogte van Gebr. van Lankvelt,
Zondveldstraat 10a. De route is: Zondveldstraat – Past. Clercxstraat– Reibroekstraat –
Keslaerstraat - Kapt. S. Klapwijkstraat – Past. Clercxstraat. Het eindpunt is aan het einde
van de Pastoor Clercxstraat (ter hoogte van de Reibroekstraat). Eerder stoppen heeft
gevolgen voor de prijs; het eindpunt is dan immers niet bereikt.
VERSIERDE GEVELS

Al jaren kunnen we rekenen op prachtig versierde gevels. Ook dit jaar hopen we dat
de bewoners langs de route hun gevel weer willen versieren. Het geeft de hele
optocht een nog feestelijker tint en het is tevens een waardering voor de deelnemers
die vaak al maanden hebben gebouwd of gewerkt aan hun creatie.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 3 maart 10.00 uur Carnavalsviering Diaken van der Zanden m.m.v.
blaaskapel “De Boemelaars”en koor “Vivace”
Wij gedenken: Alle overleden leden van Carnavalsvereniging “De Reigers”:
Alle overleden ouders van de vriendengroep “ Kneup”: Luuk van der Heijden: Senna van
der Heijden: Vincent Kremers (nms. vriendengroep “De Goas”: Henk en Adriaan
Brugmans: Ties van Zutphen: Overl.ouders Coppens- van Bakel, Frans en Wim: Piet
Vissers
Woensdag: 6 maart 19.00 uur Aswoensdagviering Diaken van der Zanden
m.m.v. het Gemengd Koor
Overleden: Piet Vissers in de leeftijd van 84 jaar

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
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
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
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AFSLUITING ROUTE VOOR HET VERKEER
Heeft u familie en/of kennissen, nodig deze dan
uit om te komen kijken.
Hou er wel rekening mee dat de route vanaf 13.30
uur kan worden afgesloten voor het verkeer. Ter
hoogte van Gebr. van Lankvelt is de weg al vanaf
12.00 uur afgesloten.

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking is in het klooster en begint dit jaar om
18.00 uur! De eindtijd van de prijsuitreiking proberen we
op 20 uur te houden.
Vanaf 15.00 uur zal het Klooster geopend zijn, waar
mensen van CV de Reigers voor u klaarstaan, zodat u
gezellig een drankje kunt drinken en na kunt praten over de
optocht.
Elders in het Dorpsnieuws vind je alle startnummers en
onderwerpen die meedoen.

Na afloop van de prijsuitreiking is er nog een
afterparty voor degenen die willen, want Kneup ut in
oew orre, gefist zal d'r worre !!
Tot a.s. zaterdag
De optochtcommissie

BELANGETJES
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: 06-15276074.

Te huur:
Hoekwoning met 5 slaapkamers
en garage in Zijtaart.
Beschikbaar per 1-3-2019.
Bel voor informatie
Jochem van der Linden,
tel. 06 - 232 274 48.

27 febr. 2019 – 6 maart 2019
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DRIEBANDEN- EN PENTATLON
TOERNOOI POEDELPRET ZIJTAART
Wil je graag meedoen aan het driebanden- of
pentatlontoernooi van biljartvereniging Poedelpret, maar je
hebt je nog niet ingeschreven, dan kan je dit nog tot en met
morgen (donderdag 28 februari) doen. Het toernooi wordt
gehouden van woensdag 20 tot en met donderdag 28
maart a.s.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij inschrijving
worden voldaan. Inschrijven kan bij Café-Zaal Kleijngeld,
Past. Clercxstraat 55, bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat
79 of via e-mail: m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl. Ook voor
nadere inlichtingen kan men terecht op dit e-mailadres of
bij Martien Verbruggen, tel. (06) 543 788 32.
B.V. Poedelpret

ATTENTIE
ATTENTIE
OP ZATERDAG 9 MAART, DE
ZATERDAG NA CARNAVAL, HOUDEN
WE ONZE POTGRONDACTIE !!!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via
potgrondzijtaart@hotmail.com
Als u het aantal zakken en uw naam en adres
doorgeeft, zorgen wij ervoor dat het op 9 maart of de
week daarna geleverd wordt.

Ziekenbezoek
Carnaval is een feest voor
iedereen. Bij de mensen die zelf
niet naar de activiteiten van de
Reigers kunnen komen gaat de
vereniging graag even op bezoek
tijdens de carnavalsdagen. Mocht
je dus iemand kennen waarvan je
denkt dat hij/zij een bezoek van
Prins Ton II met een klein gevolg
op prijs stelt, geef het dan door aan
één van de leden van de
carnavalsvereniging. Schroom niet
want voor iedereen geldt: Kneup ut
in oew ore, gefist zal d’r worre!
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SOLIDARITEITSMAALTIJD
VASTENACTIE 2019
Op dinsdag 2 april wordt in het Fioretti-college,
Muntelaar 4, 5467 HA Veghel door de MOVFranciscusparochie een Solidariteitsmaaltijd
geserveerd.

“Geef dove kinderen in Malawi een
kans!!”
De Solidariteitsmaaltijd is een gezellig samen zijn en
eten voor een goed doel.
Dit jaar staat het eigen project van “st. Dovenzorg
Malawi” centraal.
De stichting Dovenzorg Malawi (D.M.) is 12 jaar
geleden opgericht door de Veghelse broeder Wladimir,
beter bekend als Henk van Heck. Hij was werkzaam in
Malawi vanaf 1980 in o.a. het dovenonderwijs. Helaas
is hij ons ontvallen in maart 2016.
De stichting heeft echter zijn
werk de afgelopen 3 jaar voort
kunnen zetten en veel dove
kinderen hebben in Malawi
onderwijs kunnen volgen. Op de
site www.dovenzorgmalawi.nl is
hier alles over te lezen.
Onderwijs is belangrijk, maar wat doe je als je doof
bent en wordt geweigerd om een beroep te leren op het
vervolgonderwijs?
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Hier heeft de stichting D.M. samen
met Green Malata een oplossing voor
bedacht. Kijk voor info op
www.childrensfundmalawi.com. De
dove kinderen krijgen hier een kans
om een beroep te leren in ongeveer een
half jaar. Hierdoor kunnen zij
terugkeren in de maatschappij en zelf in hun
levensonderhoud voorzien.
Natuurlijk brengt deze opleiding onkosten met zich
mee voor o.a. een woonplek, eten maar ook een
doventolk en materialen.
Helpt u mee, zodat deze kinderen c.q.
jongvolwassenen deze opleiding kunnen gaan volgen?
Tijdens de Solidariteitsmaaltijd zal u een sobere
Afrikaanse maaltijd worden aangeboden. Spreker(s)
over dit Vastenactie project en muziek omlijsten het
geheel.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom .
Neemt u wel uw eigen bord, bestek en beker mee.
Aanvang: 18.00 uur (de zaal is open vanaf 17.30uur).
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus
meldt u zich snel vóór 24 maart aan via:
Email: mov-veghel@live.nl, of telefonisch: 365552 of
342083

Kosten: € 13,00 per persoon. Opbrengst gaat
in zijn geheel naar het project!
En iedere euro wordt door Vastenactie
Nederland met €0,50 verhoogd.
Dus uw euro levert €1,50 voor Malawi op.
“U komt toch ook ??? De dove jongeren in
Malawi rekenen op u “
Hartelijke groeten van de MOV-groep Franciscusparochie.
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B-lijn:
1.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
59,72 %
2.Clasien Nolle & Trudy Smulders
57,50 %
Eind maart zal bij u de contributie
3.Rob & Lilian Harbers
54,58 %
van € 29,00 p.p. van uw rekening worden
4. Maria & Fien Rooijakkers
53,47 %
afgeschreven.
Uitslagen van 22 februari:
Op woensdag 3 april a.s. wordt de
A-lijn:
jaarvergadering gehouden om 13.30 uur. Noteer dit alvast
1.Bert & Diny Kanters
63,33 %
op de kalender. U krijgt hiervoor nog wel een uitnodiging.
2.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 60,83 %
3.Ben v.d.Steen & Pieter v.d.Berk
60,42 %
AGENDA
4.Toon Gevers & Tonnie Kivits
58,33 %
Dinsdag 5 maart 12.00 uur: Eetpunt
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
52,92 %
Woensdag 6 maart 13.30 uur: Keezen
6.Toon & Marietje v.Schaijk
52,50 %
Donderdag 7 maart 09.00 uur: Wandelen
B-lijn:
Donderdag 7 maart 12.00 uur: Eetpunt
1.Mari & Nellie v.d.Vleuten
60,52 %
Donderdag 7 maart 13.00 uur: Comp. Biljarten
2.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
58,33 %
Donderdag 7 maart 13.30 uur: Kaarten
3.Mies & Joke v.d.Burgt
57,29 %
Vrijdag 8 maart 13.30 uur: Bridgen
4.Jan & Jo Rijkers
54,69 %
5.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
52,60 %
6.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 51,98 %
7.Harrie & Thea v.d.Hurk
50,21 %
Omdat de 1e maandag van maart samenvalt met de carnaval
8.Chris & Christien v.Helvoirt
50,10 %
2019 is er geen die dag GEEN Onderonsje. Wij wensen
iedereen fijne carnavalsdagen toe in ons Reigerland en zien
Biljartclub KBO Zijtaart
jullie graag weer op het Onderonsje van maandag 1 april
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart(en dat is geen grap).
Lieshout d.d. 18-02-2019
Cor van Zutphen 65 86 - Sjef vd Heuvel
79
57
KAARTEN
Toon Cissen
52 76 - Jozef van Leuken 57
59
Uitslagen van 21 februari.
Frans van Leuken 43 48 - Theo van Veggel
56
48
Jokeren:
Tonny Rijkers
124 pnt.
Wim vd Sanden 40 32 - Lucien van Veggel 41
40
Mien Raaijmakers
109 pnt.
Toon Nelissen
34 31 - Gerry Dekkers
29
49
Poedelprijs: Ciska Coppens
10 pnt.
Tonnie van Uden 32 55 - Jan Donkers
22
31
Rikken:
Pieta v.Riel
102 pnt.
Toon Opsteen
27 16 - Jo van Bree
16
15
Riek v.d.Tillaart
77 pnt.
Jan vd Oever
20 32 - Gerrit vd Broek
12
7
Jan v.Zutphen
53 pnt.
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
Poedelprijs: Annemieke v.d.Linden -35 pnt.
d.d. 21-02-2019
Loterij:
Mien Ketelaars
Toon Nelissen
32 21 - Mies Gibbels
35 25
Cor Coppens
22 19 - Toon vd Oever
29 36
BRIDGEN
Willy Henst
24 27 - Toon Opsteen
28 40
Uitslagen van 19 februari:
Andre Schepers
36 48 - Chris van Helvoirt 17 17
A-lijn:
Bert vd Heijden
28 22 - Willy vd Berkmortel 25 25
1.Bert & Diny Kanters
58,13 %
Jan vd Oever
18 17 - Wim Kremers
27 40
2.Toon & Marietje v.Schaijk
55,31 %
Tonn Verbruggen 24 14 - Rien van Tiel
28 36
3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
54,58 %
Wim vd Sanden
41 11 - Hans van Erp
66 42
4.Harrie v.d.Acker & Mien Vissers
54,17 %
Martien Verbruggen 70 122 - Piet vd Hurk
34 33
5.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
51,04 %
Toon Cissen
59 75 - Tonnie van Uden
32 25
6.Chris & Christien v.Helvoirt
50,52 %
Theo vd Laar
15 19 - Frans van Leuken 43 55
Jan de Wit
26 11 - Cor van Zutphen
62 72

KBO

Onderonsje
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SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd
A.s. zaterdag 2 maart 2019 is er géén programma voor de
VOW jeugd i.v.m. carnaval
V.O.W. Senioren
Ivm carnaval deze week alleen maar de uitslagen, het
programma voor 10 maart 2019 komt komende week.

SPORTUITSLAGEN

KIENEN
K.V.B.ZIJTAART
Datum: dinsdag 12 maart
Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
De kosten zijn € 8,00 (alle 90 nummers)

Wij wensen iedereen fijne carnavalsdagen toe en in het
weekend van 10 maart weer veel sportplezier.
VOW Senioren 23 februari 2019
VOW VR30+1
EVVC VR30+1
VOW Veteranen
DAW
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Uitgesteld
1-0

VOW Senioren 24 februari 2019
SPV 1
VOW 1
Mariahout 3
VOW 2
VOW 4
Schijndel/DE WIT 7
VOW VR1
ST Heeswijk/Avesteyn VR1
VOW VR2
Boerdonk VR1

3-0
2-1
1-1
3-3
1-1

16 Rondes en 1 hoofdprijsronde.
De volledige opbrengst gaat naar de
Stichting Matchis voor het werven van
stamceldonoren. De man van (de van
oorsprong Zijtaartse) Anke Verweijen-van
Asseldonk is in 2017 overleden aan
leukemie.
Deze avond is ook voor niet leden.
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Inschrijving Open Atelierroute
Op 28 en 29 september vindt de tweejaarlijkse Open
Atelierroute Veghel plaats. Vanaf 1 maart kunnen
kunstenaars zich inschrijven op
www.openatelierrouteveghel.nl. De inschrijving gaat
geheel automatisch: expositieadres vermelden op de
kaart, € 50,00 inschrijfgeld betalen via iDeal en een
foto uploaden van je werk. De organisatie nodigt
vooral ook jonge mensen uit die serieus met (nieuwe
vormen van) kunst bezig zijn.

Diakonie vervoersdienst Zijtaart
met vrijwilligers uit Zijtaart 0413 35.22.32

Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste
van de Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00
uur tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van
09:00 uur tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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Maandag 25 Februari (Winkel Keldonk)
Dinsdag 26 FEBRUARI (Winkel Zijtaart en Keldonk)
Woensdag 27 Februari (Winkel Keldonk)
Donderdag 28 FEBRUARI (Winkel Zijtaart en Keldonk)
Vrijdag 1 MAART (Winkel Zijtaart en Keldonk)
Zaterdag 2 Maart (Winkel Zijtaart en Keldonk)

Worstenbroodjes
10 + 2 Gratis
Openingstijden tijdens Carnaval:
Zaterdag 2 Maart 8:30 – 12:00
Dinsdag 5 Maart Gesloten

"Zijtaarts Belang"
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Waarom bedriegen partners elkaar?
Vaak gebeurt het omdat men niet gelukkig is in de
eigen relatie. Dan is aandacht van een ander
geweldig. Toch duren dit soort relaties vaak kort. Het
is een aanzet tot de scheiding… maar daarna? En….
was het dat allemaal waard?
Problemen ontstaan in elke relatie. Of je het kunt
oplossen, daar gaat het om. Lukt dat niet dan is
relatietherapie mogelijk. Helaas werkt ook dat niet
altijd. Een van de partners wil niet meer, of heeft
geen zelfinzicht. Of men is volledig uitgeput door de
langdurige stressvolle situatie. Maar er zijn ook
gevallen waarin het niet duidelijk is wat er achter dit
gedrag zit. Want ook mensen die dit nooit van
zichzelf verwacht hadden, gaan soms de grens over.
Waarom: spanning? Nieuwsgierigheid? Is
het met iemand uit een verleden?
Idealisering? Is er een tekort in de relatie?
Onvervulde behoeftes? Soms speelt er iets
rondom individuele thema’s van een van
de partners. Er zijn mensen die jarenlange
verhoudingen hebben naast hun vaste
relatie. Vaak stiekem, soms met
medeweten van de partner. Sommige
bedrogen partners worden voor 'gek'
versleten dat ze bij hun bedriegende
partner blijven. Ook daar kun je niet over
oordelen. De opvatting is dat je eerlijk
moet zijn. In ruimschoots de meeste
gevallen vind ik dat ook. Ook als mensen
bij mij komen met zo’n verhaal, dan
probeer ik er naartoe te werken dat de
bedrieger eerlijk vertelt wat er gebeurd is.
Toch heb ik het ook eens meegemaakt dat
een man het al opgebiecht had en zijn
vrouw er zo verdrietig over bleef, zelfs na
een lange therapie, dat hij (en ik ook) zich
afvroeg of die eerlijkheid wel zo nuttig
was geweest in dit geval. Maar ik pleit
absoluut niet voor geheimen. En dan heb
je nog het ellendige gedoe, dat iemand op
zijn sterfbed zoiets opbiecht, terwijl de
partner dacht dat hun relatie goed was.
Daar ben je als overblijver mooi klaar
mee…. Kun je als bedrogen moeder nog
liefdevol praten over de vader van je
kinderen? Sommige geheimen kunnen
misschien beter mee het graf in worden
genomen…..
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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53e OPTOCHT REIGERLAND 2019
De volgorde van de optocht a.s. zaterdag:
Startnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Onderwerp

Gils Geweld
Uitdelers Publieksprijs
We zen nie te houwe. Kom op we goan
un fisje bouwe!
Lach eens naar het vogeltje
Wilde gullie gérre krek as onze prins vuggelkes keken?
Dees vogels zen nog nie gespot dur de prins
De Smurfen
Wij vogelrocken door dur d'n optocht
We zen nie te houwe. Kom Op!
We goan un fisje bouwe
Prins Ton is al overal gewist en nou viert ie hier fist
Wij zèn de snuupkes van d'n optocht
Sterke band
De ruimte
Prins Ton II
Hoe komde durop
Carnaval is nog nooit zo skôn geweest
Boer zoekt…
As ge dees vogels het gespot, kan carnaval
nie mir kapot
Piet mag het straks niet meer…..
Flower Power
Wij trekken dit jaar de kar
Wawazzda
Wij worre bei nie mir gedekt
Wij zombies uit de grond, dansen in 't rond
Eendje
Waarschuwings schot
Feestbeesten
We scheuren dur dun optocht
Ok mi deez doag sta ik onder druk!
Carnaval fabriek
Mi de winter in onze bol make wij mi carnaval veul lol
In un royale bui
Wij zen aon de race
Wij goan gekleurd dur d'n optocht heen mi
onze body-peen(t)
Circus
Ge ziet wel wie de touwkes in handen hè
Wij slaan dit jaar over!
Veul beter wor ik nie
Sinds de Romeinse tijd leveren we al strijd
???
Feestbeesten - Kneup ut in oew orre, gebist
zal d'r worre
Wij hebben de Kneup gestrikt om vur
ons 'n wagen te bouwen
???
Paard van Troje
Ophalers Publieksprijs

27 febr. 2019 – 6 maart 2019
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In de M.E.R. zal worden beschreven wat de risico’s
zijn van de verschillende tracé’s voor het milieu, zoals
de gevolgen voor de natuur, de luchtkwaliteit,
geluidsoverlast, gezondheid, woningen en landbouw
Alle varianten goed bekeken hebbende blijft in de
Dorpsraad met overtuiging de voorkeur bestaan voor het
eerder vastgestelde voorkeurstraject.

Fietsbrug niet in onderzoek
In de werkgroep zijn de wensen van alle betrokkenen
uitvoerig aan de orde gekomen, en in de NRD zien wij ook
onze wens terug, voor een fietsbrug voor een rechtstreekse
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt korte, veilige en milieuvriendelijke fietsverbinding met de
Veghelse wijk De Leest.
ter inzage bij de gemeente
De door de werkgroep ingetekende fietsbrug over de ZuidDe ontsluitingsweg aan onze zijde van het kanaal is een
Willemsvaart nabij Doornhoek wordt niet meegenomen in
project van de gemeente Meierijstad. Het inmiddels
bekende traject ligt nog niet vast, maar is voor de gemeente het M.E.R. voor de verbindingsweg N279, omdat de
(en voor de dorpsraad) het voorkeurstraject. De gemeente is fietsbrug “geen bijdrage levert aan de doelstellingen van dit
project”. Ook geldt hier dat geen van de alternatieven voor
echter wettelijk verplicht alternatieven te (onder-)zoeken,
de Verbindingsweg N279 een fietsbrug over de Zuidom uit te sluiten dat er goede opties worden overgeslagen.
Willemsvaart onmogelijk maken. Deze wens kan daarom
op een later moment in een breder perspectief nog
Noch de gemeente, noch de dorpsraad kan enige invloed
afgewogen worden. Aldus de rapportage in de NRD.
uitoefenen op dit onderzoek, enkel op de procedure en de
Dorpsraad Zijtaart is echter van mening dat de brug,
keuze van de verschillende varianten. Dat is uitvoerig
gezien als alternatief voor woon-werkverkeer van en
gebeurd in de werkgroep verbindingsweg N279, waar ook
naar de Doornhoek - in de vorm van een korte en
onze raad in vertegenwoordigd is.
milieuvriendelijke fietsverbinding - juist aan àlle
Deze werkgroep is samengesteld uit
doelstellingen van de verbindingsweg een bijdrage
vertegenwoordigers van Dorpsraad Zijtaart;
levert.
Dorpsraad Keldonk; Wijkraad De Leest; POM; ZLTO;
Dit zal de raad als zienswijze op de NRD inbrengen bij
Zijtaartse Ondernemersvereniging; IVN Veghel;
de gemeente. Wij zijn benieuwd of de M.E.R. een
Leefmilieu Veghel-Erp; Heemkundekring Vehchele
verschil in milieu- en leefbaarheidseffecten voorziet
Tijdens de bijeenkomst in november j.l. zijn
op de voorgestelde tracé’s mèt of zònder fietsbrug,
verschillende tracéalternatieven voor de nieuwe
door de verbetering van de bereikbaarheid van de
verbindingsweg aangedragen. De input van de
bedrijventerreinen, de verkeersstructuur en verbetering
werkgroep is verder uitgewerkt tot een kaart met te
van de leefbaarheid in de kernen.
onderzoeken varianten in het milieueffectrapport
De
Dorpsraad
handhaaft dus zijn verzoek aan de gemeente
(hierna: MER). Om tot deze kaart te komen zijn eerst
voor
de
fietsbrug
en rekent erop dat daar nog vóór de
de ingetekende varianten door deskundigen beoordeeld
realisatie
van
de
verbindingsweg
op kan worden
op de bijdrage aan de doelstellingen, of deze voldoen
teruggekomen.
aan de uitgangspunten en of deze realistisch zijn.
Daarnaast zijn de varianten wat nader uitgewerkt qua
ligging, rekening houdend met bestaande structuren en De Dorpsraad ziet vooralsnog geen aanleiding om verder
nog zienswijzen in te brengen op de aanpak en procedure
bebouwing.
van de komende onderzoeken. Wij wachten de uitkomsten
Onlangs heeft de gemeente het kader voor de M.E.R.van de M.E.R. ongeduldig af en blijven er bovenop zitten
onderzoeken bekend gemaakt in de Notitie Reikwijdte en
als de resultaten worden bekend gemaakt.
Detailniveau (Millieueffectrapport verbindingsweg N279)
De NRD ligt voor 6 weken ter inzage, (van 21 februari tm 3
Inloopbijeenkomst op woensdag 20 maart 20:00.
april) zodat elke individuele inwoner de kans krijgt om te
De Raad wil zijn visie graag toetsen aan die van de
zien wat met de aangereikte informatie is gedaan.
In een reactienota zal de gemeente aangeven of de reacties bewoners van Zijtaart, en houdt vooraf aan zijn reguliere
tot een aanpassing van de NRD hebben geleid; of men legt vergadering van
20 Maart a.s. om 20:00 uur in het Dorpshuis
uit waarom de betreffende opmerking niet tot een wijziging
een
inloopbijeenkomst
voor iedereen die belangstelling
heeft geleid.
heeft, nog nadere vragen wil stellen over de NRD en de
U kunt het rapport ook inzien op onze website
aankomende M.E.R.-onderzoeken, en voor wie er zijn/haar
www.dorpsraadzijtaart.nl
individuele zienswijze aan wil toevoegen. U bent van harte
welkom.
In het NRD staat voornamelijk beschreven welke tracés
zullen worden onderzocht in de M.E.R. (Milieu Effect
Rapportage), het eigenlijke onderzoek.

Namens de Dorpsraad,
Helmut Henst, voorzitter.
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Relatie met bewonersavonden kleine kernen
Eind 2018 hebben er in 10 kleinere kernen in Meierijstad
gesprekken plaats gevonden met
bewoners om hun specifieke woningbehoefte op korte
termijn te inventariseren; dit was een
samenwerking van dorpsraden en gemeente. Deze
gesprekken vormen de basis voor concrete
vervolgafspraken per kern over de woningbouw. Het nu
lopende woonwensenonderzoek is,
zoals aangegeven, een regionaal onderzoek en heeft géén
invloed op de afspraken die de
gemeente per kern al gemaakt heeft.
Resultaten
Woonwensenonderzoek
De resultaten van het vierjaarlijkse regionale
woonwensenonderzoek worden gebruikt in de
Er wordt nu door 16 gemeenten in de regio een vierjaarlijks regionale samenwerking. Door met alle gemeenten
woonwensenonderzoek
eenzelfde onderzoek uit te voeren zijn
gehouden. Ook Meierijstad doet daar aan mee. Resultaten
gegevens met elkaar vergelijkbaar.
komen per gemeente én voor
de regio totaal beschikbaar.
Website Meierijstad herdenkt gaat live
Herinnering
De gemeente Meierijstad organiseert samen met vele
15.000 inwoners hebben steekproefsgewijs een brief van de initiatiefnemers een jaar lang activiteiten rondom 75 jaar
gemeente ontvangen met de
bevrijding. In de periode tussen 5 mei 2019 en 4 mei 2020
vraag aan het regionale onderzoek mee te doen. Van enkele staan er diverse activiteiten op de agenda, om de
doelgroepen, waaronder de
gebeurtenissen van toen te herdenken. Voor informatie over
starters, zijn op dit moment nog té weinig enquêtes
75 jaar bevrijding is er een website:
ingevuld om een goed beeld te krijgen.
www.meierijstadherdenkt.nl.
Binnenkort ontvangt een aantal inwoners daarom een
De bevrijding van Brabant begon 75 jaar geleden in wat nu
herinnering om alsnog mee te doen.
de gemeente Meierijstad is. Sint- Oedenrode en Veghel
Bureau Companen voert het onderzoek uit in opdracht van waren de eerste plaatsen die werden bevrijd. Vijf weken
de gemeente. Gegevens worden
daarna volgde Schijndel. Een indrukwekkende en
anoniem verwerkt.
aangrijpende periode die zijn sporen in de gemeente
Meierijstad heeft nagelaten.
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