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Van de voorzitter
De maand januari is bijna voorbij en de jaarlijkse vrijwilligersavond heeft alweer plaats gevonden.
Harry de Groof is op 28 januari door de aanwezige vrijwilligers gekozen tot ZOD-vrijwilliger van het jaar.
Van harte proficiat. Het bestuur is, samen met de werkgr. ’Fietspaden’, deze maand druk doende geweest.
Dit nà het ontvangen principebesluit van B&W om geen medewerking te verlenen aan de aanvraag voor de
realisering van de toeristische fietsroute D’n Erpse Pad. Het bestuur heeft, als reactie hierop, bezwaar
aangetekend tegen de motivering van deze brief. Het ZOD-bestuur is inmiddels uitgenodigd voor een
gesprek op het gemeentehuis. Voor meer info zie www.zorgomhetdorp.nl / Projecten / Huidige Projecten /
Natuur & Recreatie fietspaden / Downloads. Ook heeft het ZOD-bestuur op 7 januari 2020 een presentatie
gehouden, tijdens de commissievergadering Sociaal Domein, over ‘Dorpsraad Mariahout en de aanpak van
(lopende) projecten in samenspraak met de gemeente’. Zie www.zorgomhetdorp.nl Bestuursinfo /
Verslagen. Ondertussen hebben er dit jaar diverse gesprekken plaatsgevonden met de gem. Laarbeek. Er
werd gesproken over verbeterde communicatie, het bomenvervangingsplan, wonen en er zal gesproken
worden over D’n Erpse Pad. Om deze info met u te delen zullen er 2 avonden georganiseerd worden.
Dinsdag 17 maart 19.00 u. Film J. Jansen ‘Opening Poort Processiepark/OLTM en opening Oranjeplein’
Openbaar/gratis
20.00 u. Thema-avond ‘Duurzaam Mariahout; wonen en leven in balans’
met presentaties van ZOD, gemeente en onderzoek naar woonbehoefte
Maandag 6 april
19.00 u. Besloten ledenvergadering vereniging Zorg om het Dorp Mariahout
Openbaar/gratis  20.00 u. Openbare jaarvergadering Zorg om het Dorp/Dorpsraad Mariahout

Vrijwilligersavond: Harry de Groof ZOD-vrijwilliger van het jaar
Zo’n 80 vrijwilligers van Zorg om het Dorp
waren op 28 jan. bijeen om de ZOD-vrijwilliger
van het jaar te kiezen. Met grote meerderheid
van stemmen werd Harry gekozen. Harry zet
zich al jaren in voor Mariahout. Binnen ZOD is
hij actief bij de verkeerswerkgroep, het dorpsondersteuningsteam, Collectieve Collecteweek
Mariahout en in het Dorpsservicecentrum met
het up-to-date houden van de computers en
het ZOD service-uurtje. De grootste verdienste
van Harry is zijn aanhoudende inzet om
verbeterd openbaar vervoer naar Mariahout te
krijgen. Met veel instanties als dorpsraden, OVbedrijf Hermes, gem. Laarbeek, Provincie N.
Brabant en buurgemeentes heeft hij intensief
overleg gevoerd. Hij stond aan de voet van Stg. Buurtbus Laarbeek (2013) en is daar tot in 2019 voorzitter
van geweest. Momenteel rijden er 2 buurtbussen namelijk lijn 259 en 261. Hiermee kan men naar alle dorpskernen
van Laarbeek en het ziekenhuis en de Havenweg in Helmond rijden. Bovendien loopt er een route via Gerwen naar
Nuenen. De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Petje af voor Harry de Groof. Proficiat en bedankt!
Tijdens de vrijwilligersavond werd de film van Jan Jansen met het ’jaaroverzicht van Mariahout 2019’ getoond. Deze
zal worden herhaald op maandag 6 april tijdens de openbare jaarvergadering in het Buurthuis.

Centrum - Viskraam op het Oranjeplein
Op dinsdag tussen 10.00 en 13.30 uur staat voortaan een viskraam op het Oranjeplein. Een mooie toevoeging aan ons heringerichte plein. Om ons Oranjeplein verder
te promoten is er een nieuwe werkgroep Centrum opgestart. Deze bestaat uit Regine
Wijnen, Jan Egelmeers, Miriam Berkvens en Lieke van Heeswijk. Gekeken wordt of er
tijdens Koningsdag samengewerkt kan worden met het Oranjecomité en werkgroep
Koningsdag-jeugd. Info: regine@twee-en-20.nl
Verder heeft Regine Wijnen, als kernvertegenwoordiger vanuit Mariahout, plaats
genomen in het bestuur van het Centrummanagement/Ondernemersfonds.

Bernadettebuurt - WhatsApp-groep in wording
Op maandag 20 januari zijn in het Buurthuis
bewoners vanuit de Bernadettebuurt bijeen
geweest op de informatieavond over de
mogelijke opstart van de Bernadettebuurtpreventie-app. De avond werd geleid
door buurtbewoner en initiatiefnemer Mike
Verhaart i.s.m. gemeenteambtenaar Joris
Rops. Er heeft zich al een groot aantal
deelnemers aangemeld. App-beheerders
worden Tonny van Hout, Gerard van de
Wijdeven en Mike Verhaart. ZOD wenst hen
veel succes met het opstarten van dit
burgerinitiatief. (Het wordt al uitgetest!) Als
de organisatie rond is, de borden en stickers
geplaatst, vindt de officiële start plaats.

Alleengaanden en Koken voor …
Op 29 maart viert Marcanto haar 25-jarig jubileum met een korenmiddag in het Buurthuis. Een mooie
gelegenheid om gezellig te gaan luisteren en aansluitend samen te eten. Het alleengaanden-diner wordt
daarom deze zondag verzorgd door de ZOD-werkgroep ‘Koken voor …’. De werkgroep ‘Alleengaanden’
nodigt haar aangesloten leden uit deze datum alvast te reserveren. U ontvangt nog bericht hierover. Ook
nieuwe alleengaande /alleenstaande leden zijn welkom. Zij kunnen zich melden bij Gerda van den Heuvel,
Lies Berkvens of Marietje van der Linden. Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden via het secretariaat
van Zorg om het Dorp; secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Zorgmelding / Zorgvragen / Hulpvragen
Woensdagochtend in het Buurthuis: 10.00 – 11.30 uur
Dorpsondersteuner/ team Z&W: Nathalie Kortboyer

ZOD Service-uurtje in het (DSC) Dorpsservicecentrum van het Buurthuis. Heeft u
vragen of wilt u een persoonlijk verhaal
kwijt? Er is op donderdag altijd iemand
van het dorpsondersteuningsteam aanwezig tussen 14.00- 15.00 uur. U kunt ook
hulp ontvangen met het invullen van
formulieren of voor vragen over de tablet,
smartphone of computer. Er worden
eventueel korte cursussen georganiseerd.

Gemeentehuis op 12 februari: Inloop Bomenvervangingsplan
Bron gemeentehuis: Inloopavond Bomenvervangingsplan Laarbeek
Op woensdag 12 februari tussen 19.30 uur tot 21.00 uur bent u welkom op de inloopavond in het
gemeentehuis in Beek en Donk over het bomenvervangingsplan. Op deze avond kunt u informatie, vragen,
zorgen en ideeën delen over de gemeentebomen in Laarbeek. Ook horen we graag van u op welke plekken
nu geen bomen staan, maar waar ze volgens u wel zouden moeten komen. Bent u niet in de gelegenheid
om naar de inloopavond te komen, dan kunt u uw mening of idee ook via één van de dorpsraden
inbrengen. Doet u dat dan wel vóór 12 februari.
Bomen zijn van groot belang. Ze bepalen het groene karakter van Laarbeek en dat wil de gemeente graag
zo houden. Daarnaast hebben bomen ook een belangrijke ecologische waarde: ze leggen CO2 vast en
dragen bij aan een grotere biodiversiteit. Ook verhogen bomen de leefbaarheid en geven ze onze dorpen
een herkenbare structuur. In de zomer zorgen ze voor verkoeling. Wist u dat het temperatuurverschil in
een straat met bomen ten opzichte van een straat zonder bomen wel op kan lopen tot meer dan 10
graden?
Wel of niet vervangen?
De gemeente Laarbeek heeft duizenden bomen in eigendom. Een groot deel van deze bomen moet vroeg
of laat vervangen worden. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of als de kwaliteit van een boom heel erg
achteruit gaat. Wanneer een boom niet meer veilig is, moet deze gekapt worden. Bomen zorgen soms ook
voor overlast, ook al is de beleving van overlast subjectief. Waar de één overlast ervaart, waardeert iemand
anders juist de aanwezigheid van een boom. Het is aan de gemeente om de belangen af te wegen en
keuzes te maken. Daarbij geldt dat wanneer de gemeente jarenlang geïnvesteerd heeft in een boom om te
groeien, deze niet zomaar weggehaald wordt. De gemeente haalt dus nooit bomen weg omdat ze volgens
een planning ‘aan de beurt zijn’. We willen hier de juiste, afgewogen, keuzes te in maken.
Inventariseren en analyseren
De komende weken brengen we de boomeigenschappen in beeld. Er wordt gekeken naar de soort,
ziektegevoeligheid, conditie, eventuele gebreken en leeftijd van de bomen. Daarnaast wordt gekeken naar
de groeiplaats. Een boom heeft niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond voldoende
groeiruimte nodig. Als je de boomeigenschappen en groeiplaatseigenschappen bij elkaar brengt, kun je een
voorspelling doen over de levensverwachting van de boom. Door die levensverwachting te combineren
met de omstandigheden (er wordt overlast ervaren, er moeten werkzaamheden uitgevoerd worden) kan
ingeschat worden wanneer vervanging van de boom aan de orde is. Vervolgens kan de gemeente op tijd
geld reserveren, werkzaamheden slim combineren en zo aan een beter en afwisselender bomenbestand
werken.
Inspraak
Bij de totstandkoming van het bomenvervangingsplan werkt de gemeente via een klankbordgroep nauw
samen met de dorpsraden, de bomenwerkgroep van IVN, de heemkundekringen en stichting Laarbeeks
Landschap. Zij geven de gemeente waardevolle input voor het plan. Daarnaast krijgen ook alle inwoners de
gelegenheid om hun mening en wensen kenbaar te maken met betrekking tot bomen. Uw mening kunnen
we dan meenemen in de afwegingen.
Het bestuur van Zorg om het Dorp adviseert elke buurtvereniging om de wensen rondom de bomen
te inventariseren en met de gegevens en foto’s, op 12 februari, binnen te lopen op de inloopavond in
het gemeentehuis in Beek en Donk.
Ook kunt u vragen en informatie doorgeven tijdens het ZOD Service-uurtje op donderdagmiddag of
op woensdagochtend bij de dorpsondersteuner Nathalie Kortboyer. Uiterlijk 6 februari.

Vrijwilligersavond Zorg om het Dorp op 28 januari 2020

