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Van de voorzitter
Bij deze wens ik alle leden van Zorg om het Dorp en
andere belangstellenden alle goeds voor 2021. De
start van dit jaar kenmerkt zich vooral door de vele
beperkingen ten behoeve van ieders gezondheid.
Hopelijk dragen deze bij aan het snel normaliseren
van het leven in Mariahout. Allen die te maken
hebben met ziekte en overlijden wens ik bij deze veel
sterkte toe.
De meer dan honderd vrijwilligers van ZOD kunnen
door omstandigheden niet uitgenodigd worden voor
de vrijwilligersavond in de maand januari. Zij hebben
een kleine attentie ontvangen van het bestuur.
Omdat de thema-avonden in 2020 over de Toekomst
van Mariahout zijn afgelast vanwege corona, vraagt
het bestuur u om alvast na te denken over diverse
thema’s die behandeld zouden worden. In elke
komende Nieuwsflits lanceren we een stelling waar u
alvast over kunt brainstormen en praten met elkaar.
De gemeente vraagt advies voor plaatsing van
laadpalen voor auto’s. Denkt u met ons mee?

De toekomst van Mariahout
Ter voorbereiding van de thema-avond Toekomst van Mariahout heeft het bestuur gevraagd aan het
Dorpsondersteuningsteam (DOT) en tijdens het buurtverenigingenoverleg om thema’s aan te dragen. Zo
zijn er stellingen en onderwerpen aangeleverd die we u voor gaan leggen. Hopelijk kunnen ergens in 2021
deze onderwerpen in het Buurthuis besproken worden. Uw inbreng wordt op prijs gesteld.

Stelling 1: Wij zijn trots op ons Groene Hart!
Het Groene Hart ligt in het centrum van ons dorp. Het kent
veel accommodaties die van groot belang zijn voor de
leefbaarheid in ons dorp. Belangrijk zijn: de brede basisschool,
klooster Mariënhof, het OLTM, Lourdeskerk met Smitsorgel en
pastorie (rijksmonumenten), kerkhof en Engelse graven,
Lourdesgrot, Processiepark met religieuze beelden
(rijksmonumenten Maria en Bernadette) en het Buurthuis.
Wij zijn trots op al deze accommodaties. Welke rol spelen ze
nu en hoe kunnen ze in de toekomst bijdragen aan de
leefbaarheid van ons dorp. Hieronder enkele suggesties. Denk
met ons mee en laat ons weten als u goede tips heeft.

Kerstmis: Hoe belangrijk is de drukbezochte
Lourdesgrot voor Mariahout en haar gasten?

Wij zijn trots op ons Groene Hart, vervolg
Door de parkploeg van Stichting Groene hart van Mariahout
wordt elke maandag hard gewerkt in het Processiepark. Zo is de
betonnen muur rondom de pastorie afgebroken en zien we nu
pas hoe prachtig dit gebouw is. De pastorie (en tevens de kerk) is
een rijksmonument en is ontworpen door architect Phil Donders
https://rijksmonumenten.nl/monument/525194/pastorie/mariahout/

Na toekomstige aanplant van een aantal struiken (Boomplantdag?) en de onlangs geplaatste verlichting op de gevel zal
dit rijksmonument een betere blikvanger voor ons dorp worden.
De Engelse graven, gelegen
naast het kerkhof van het
Lourdescomplex, zijn tijdens
de kerstnacht met kaarsjes
belicht. Zo werden de helden
van WO2 even in het licht
gezet. De ontbrekende helmen op de graven worden
momenteel gerestaureerd.

Het Buurthuis, dat momenteel gesloten is
i.v.m corona, moet een belangrijke taak
vervullen, zeker nu ook de Pelgrim nog
steeds geen nieuwe ondernemer kent.
Hoe kan dit Buurthuis een huiskamerfunctie invullen waar dorpsbewoners even
een kopje koffie gaan drinken, lunchen,
een krantje gaan lezen of een activiteit
bezoeken? Denk mee over de toekomst!

Hulp bij geldzorgen?
Website gemeente Laarbeek: Zoek je hulp bij het oplossen van financiële problemen of schulden? Zoals
leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur of onbetaalde rekeningen van
gas of water. Wil je graag aan de slag, maar heb je financiële problemen die het werken in de weg staan?
Dan is het verstandig om hulp te zoeken. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team
Laarbeek via telefoonnummer 0492 598989. Of mail naar: sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: Gemeenten krijgen per 2021 de mogelijkheid om gegevens van
burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energieen drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in
beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. Vroegsignalering van problematische schulden is
onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal
maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen.
Dorpsondersteuner
Met inachtneming van uw privacy kan de dorpsondersteuner van Mariahout (Nathalie Ansems,
tel. 06-48532893 , emailadres nathalie.ansems@levgroep.nl ) in opdracht van de gemeente Laarbeek,
contact met u opnemen met als doel een mogelijk plan van aanpak te bespreken i.v.m. geldzorgen.

ZOD-wandelroutenetwerk wordt geoptimaliseerd
In 2021 heeft Zorg om het Dorp het voornemen om het ZOD-wandelroutenetwerk te optimaliseren. Zo
wordt de Pelgrimsroute vervangen door een Historische route langs beelden, monumenten,
natuurgebieden, kapelletjes in Mariahout en omgeving. Het doel is dat deze route ook gefietst kan
worden. ZOD is in overleg met de gemeente Laarbeek om enkele zandpaden hiervoor te optimaliseren.
Bij deze doet ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie een oproep aan vrijwilligers zich te melden als ze
willen helpen. Tevens hoort het graag als er fouten op de routekaartjes staan zodat deze hersteld kunnen
worden. Contactpersoon: r.lindeman@zorgomhetdorp.nl . Laat zo spoedig mogelijk iets van u horen aub.

Nieuwe oplaadpalen voor Mariahout
Bij het secretariaat van ZOD is de gemeentelijke vraag binnen gekomen mee te denken over plekken voor
toekomstige oplaadpalen bij parkeerplaatsen in ons dorp.
Gemeente Laarbeek:
We zijn samen met de provincie en Vattenfall bezig met een plaatsingsplan voor meer laadpalen te plaatsen in de
openbare ruimte. Zij hebben een plaatsingsplan gemaakt per kern.
Hieronder een plaatje per kern met de voorgestelde locaties. De paarse stekkers zijn bestaande laadpalen en de
nieuwe de geplande laadpalen. De gemeente moet hiervoor straks nog wel een verkeersbesluit gaan nemen.
Graag verneem ik jullie reactie hierop voor 31 januari 2021. Daarna geven wij het door aan Vattenfall.
Hierna willen we een verzamelverkeersbesluit maken voor alle laadpalen.

Vraag van het bestuur van Zorg om het Dorp:
Bij deze vraagt bestuur van ZOD de mening van haar leden. Zie onderstaande gegevens/kaartje.
Zelf doet het bestuur in samenspraak met de voorzitter van ‘Verkeersveiligheid’ de suggestie de
oplaadpaal bij de Plevierstraat te verplaatsen naar de parkeerplaats bij het Buurthuis. Dit omdat er in de
wijk Moerasvogels al zo weinig parkeerplaatsen zijn. Een ander voorstel zou kunnen zijn om een extra
laadpaal bij het Buurthuis te plaatsen. Hoe kijkt u hier tegenaan en welke andere suggesties heeft u?
Laat uiterlijk 26 januari iets van u horen via secretariaat@zorgomhetdorp.nl ? Alvast hartelijk dank.

14-01-2021: Laadpalen
Aanpassing door de gemeente
Laarbeek.

Let op:
Voorgestelde adressen laadpalen per 14-01-2021
- Plevierstraat 2 (Moerasvogels) wordt
parkeerplaats bij het Buurthuis.
Zie kaartje hiernaast 
- Oranjeplein 1
- Zuster Persoonsstraat 4
- Tuindersweg wordt parkeerplaats in de Bikkel
op de Hoge Suute.
Zie oorspronkelijke kaartje hierboven.

Na het verschijnen van de
Nieuwsflits op 13 januari jl.
heeft ZOD bericht ontvangen
dat het door de gemeente
aangeleverde adres Tuindersweg niet klopt en veranderd
moet
worden
in
Bikkel
(parkeerplaats zie kaartje). Ook
is alvast op het kaartje
hieronder de laadpaal in de
Plevierstraat verplaatst naar
het Buurthuis. Dit is een globale
duiding. De uiteindelijke plek
aldaar wordt in later overleg
vastgesteld.

Trimbaan winterklaar
Jaarlijks ontvangt de Zorg om het Dorp-werkgroep ‘Trimbaan’ van de gemeente Laarbeek een hele grote
berg houtsnippers; zo ook begin januari. Dat betekent dat er weer werk aan de winkel was. Door het
verspreiden van de snippers kon de ondergrond bij de diverse toestellen worden geoptimaliseerd zodat
deze weer langer droog en zacht kan blijven. De wandelaars, sporters en jeugd zijn hier wederom blij
mee.
Elk jaar is dit onderhoud weer een aardige klus en dankzij het feit dat de loader van agrariër Bart van
Berkel gebruikt mocht worden en dat externe vrijwilliger Frank deze deskundig bestuurde, was er veel tijd
gewonnen. Hartelijk dank hiervoor. Dat gold natuurlijk ook voor de aanwezige werkploeg die weer actief
de snippers op de plaats geharkt heeft. Zaterdag 9 januari waren namens ZOD Leo Biemans, Leida
Leenders, Henri Bouwmans, Hans Roestenburg en Henk Scheepers werkzaam in de bossen.

Etalage-tentoonstelling
Op het Oranjeplein heeft in
december een wisseling van
de collectie plaatsgevonden.
Er hangen nu 12 foto’s van
B.N.-ers die in het verleden in
Mariahout geweest zijn.

