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Centrum-special

Nieuwsbrief
Dorpsservicecentrum in het Buurthuis, Bernadettestraat 43

Van de voorzitter
In deze huis-aan-huis Nieuwsbrief
met als thema ‘Centrum’ kondig ik
u namens het bestuur van Zorg
om het Dorp (ZOD) de opening
van het Oranjeplein aan met een
Picknick op het Plein.
Tevens zullen de activiteiten van
‘75-jaar Bevrijding Laarbeek’ van
start gaan en zal een bevrijdingsmonument onthuld worden.
Iedereen is van harte uitgenodigd
om op 8 september om 11.45 uur
aanwezig te zijn om op het
Oranjeplein gezamenlijk te herdenken, openen en onthullen.
Werkgr. ‘Centrum in oprichting’
Deze werkgroep is al bijna een jaar
actief om de openingsdag in te
kunnen vullen. De vrijwilligers van
de werkgroep zijn: Regine Wijnen
(coördinator), Miriam Berkvens,
Frans Daniels, Jan Egelmeers,
Henk Hulsen, Natascha Vermeulen
en Ria Lindeman. Ik wens de werkgroep en de vele vrijwilligers die
zich deze dag inzetten veel succes!
Centrumvisie
Vanaf 2012 heeft het bestuur van
Zorg om het Dorp, na realisatie
van de IDOP en in samenspraak
met veel partijen, zich ingezet om
de herinrichting van het centrum
te realiseren; dit volgens de
Centrumvisie Mariahout. In deze
Nieuwsbrief (‘Centrum-special’)
een chronologisch overzicht van
de gelopen route. ZOD is trots op
ieders inzet en ons prachtige
nieuwe centrum. Tot 8 september.

Nieuw logo Oranjeplein
Tijdens Roefeldag 2019 hebben
kinderen een logo ontworpen
voor het Oranjeplein. Jesse van
Doren heeft het winnende logo
gemaakt. Van harte proficiat. Het
logo symboliseert de samenkomst
van het hele dorp op het Oranjeplein, als middelpunt in een
groene kern.

E. secretariaat@zorgomhetdorp.nl

www.zorgomhetdorp.nl

Uitnodiging opening Oranjeplein; Picknick op het Plein
Geachte dorpsbewoner en belangstellende,
Bijna is het zover! De heropening van het Oranjeplein in Mariahout! Met veel
plezier informeren wij u over de Picknick op het Plein welke op zondag 8 sept.
2019 plaatsvindt. Tijdens deze Picknick wordt het Oranjeplein heropend. Waarbij
er verschillende nieuwe onderdelen onthuld gaan worden, zoals ook het
bevrijdingsmonument dat bij de toegangspoort van het Processiepark staat.
Inderdaad, het bevrijdingsmonument. Want de heropening van het Oranjeplein
vinden wij een perfect moment om tevens het jubileum '75 jaar Bevrijding' te
vieren.
Wij nodigen u daarom van harte uit om bij het officiële gedeelte van de opening
aanwezig te zijn en deze feestelijke dag gezamenlijk met ons te vieren. Onder
leiding van Harmonie St. Caecilia worden de verschillende onderdelen, zoals de
Rabobank pinautomaat, de Jeu de Boulesbaan, de bewegingstoestellen voor jong
en oud, de verzonken glascontainers, het monument bij de poort en de
skatevoorzieningen voor de jeugd onthuld. De deelnemende verenigingen,
buurtverenigingen, het bestuur van Zorg om het Dorp en ondernemers uit
Mariahout zullen uw aanwezigheid bijzonder op prijs stellen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar het bijgevoegde programma en naar
www.oranjeplein-mariahout.nl. Tevens kunt u contact met mij opnemen.
Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn.
Met vriendelijke groet,
namens Werkgroep Centrum
Regine Wijnen
E: regine@twee-en-20.nl
T: 06-43 68 34 98

Programma zondag 8 sept. op het Oranjeplein
Officiële Opening
11.30 - 11.45 uur
11.45 - 13.30 uur

ontvangst genodigden met koffie en thee
tijdens het officiële programma herdenken
en vieren we 75 jaar vrijheid en openen we
het vernieuwde Oranjeplein
Onder begeleiding van Harmonie St. Caecilia en met muzikale invulling door
Marcanto, Margo Leenders en de Skôn Vrouwkes.
Open Podium tijdens Picknick op het Plein
14.00 - 14.45 uur
Grottendorfer Blaaskapel
14.45 - 15.15 uur
Rejoice
15.15 - 15.45 uur
kinderdisco op het podium
15.45 - 16.00 uur
KBO ontspanningsgroep
16.00 - 16.15 uur
Di-is’t
16.15 - 17.15 uur
Liederentafel Mariahout
17.15 - 17.45 uur
afsluiting
Jeugdactiviteiten tijdens Picknick op het Plein
14.30 - 15.30 uur
vrijmarkt voor de kinderen
15.30 - 17.00 uur
jeugdspelen verzorgd door verenigingen
14.30 - 17.00 uur
schminken
Gedurende de dag zijn er allerlei hapjes en drankjes verkrijgbaar.
Tevens is er voor de kinderen een kinderkaart beschikbaar waarmee zij
gratis diverse lekkernijen kunnen bemachtigen.

Foto’s

Foto januari 2012: Afsluiting IDOP, weth.
Joan Briels ontvangt uit handen van ZODvoorz. Ger Aarts de ‘Eindverantwoording’

Van Centrumvisie naar heringericht Centrum
Dankzij het Dorpsontwikkelingsprogramma IDOP (samenspraak
Provincie en gemeente Laarbeek) konden in de periode van 2008 t/m
2011 diverse projecten voor Mariahout ontwikkeld en gerealiseerd
worden. Denk aan het nieuwe Buurthuis, het renoveren van het
Openluchttheater, als ook aan zaken waar ver. Zorg om het Dorp (ZOD)
haar schouders onder gezet heeft zoals speeltuin Oranjeplein,
uitbouwen dorpsvereniging, Zorg- en welzijnsproducten, Ommetjes en
het opstellen van een centrumvisie over het dorpshart. Deze Centrumvisie Mariahout is tot stand gekomen met hulp van Stegenga
Werkplaats voor Stedenbouw, Van Kerkhoff Maatwerk in Ruimtelijke
Ordening en Aarts Interim Projectmanagement. ZOD was verheugd in
2012 ‘Centrumvisie Mariahout, een klein dorp met een groot hart’ te
kunnen presenteren aan B&W, IDOP-vrijwilligers, gemeenteraad en
tijdens de openbare jaarvergadering aan de inwoners van Mariahout.

Centrumvisie Mariahout; een klein dorp met een groot hart

IDOP: Renovatie Openlucht theater

Voor het bestuur van Zorg om het Dorp is deze Centrumvisie 2012 de
aanzet en tevens de leidraad geweest om de deelprojecten op te
starten ter realisatie. Dit is een niet geringe klus gebleken en het
bestuur was daarom erg blij met de hulp van dorpsondersteuner
Manita Herregraven.
Samengevat is de visie over het centrum:
1 Het groene hart in ons centrum aan verschillende zijden bereikbaar
en meer toegankelijk te maken.
2 De Mariastraat een scharnierwerking geven die de dorpshelften aan
elkaar verbindt en bovendien deze doorgangsweg veiliger te maken.
3 Het Oranjeplein onderdeel te laten worden van het gehele centrum
zodat het op natuurlijke wijze aansluit op het groene hart. Bovendien
zal er herinrichting plaats moeten gaan vinden.

Processiepark wordt dorpspark

2014: Lars Eeuwes (schetsontwerp) en
Harold de Louw (ZOD) overhandigen het
ontwerp van werkgroep ‘Processiepark’
aan ZOD en aan het parochiebestuur.
Parochiebestuur van Mariahout / Lieshout
geeft toestemming voor 2 extra poorten

Onder leiding van ZOD-bestuurslid Harold de Louw (en sinds 2015 met
ondersteuning van secretaris Henk Hulsen) zijn er veel gesprekken
gevoerd met betrokken partijen uit het ‘Groene hart’. Met hulp van
achtereenvolgens 3 werkgroepen zijn plannen ontwikkeld, voorstellen
gedaan aan het parochiebestuur en werden subsidies toegekend door
gemeente Laarbeek, Waterschap Aa en Maas, Prins Bernard Cultuurfonds, NL Doet, Oranjefonds, VSB-fonds en Rabobank Peel-Noord.
Deze gezamenlijke inzet heeft uiteindelijk geleid tot het ontwikkelen
van een schetsontwerp van het park, hemelafwatering vanaf de kerk,
verplaatsing composthoop, uitgraven van vijver, snoeiing, herinrichting en vernieuwing van beplanting, opening van het dorpspark
en oprichting van Stichting Groene hart van Mariahout. Voor deze
werkzaamheden ontvingen de parkwerkers en allen die bijgedragen
hebben aan de realisatie van het open dorpspark, in 2018 het
vrijwilligerscompliment van de gem. Laarbeek.
Het bestuur van ZOD is verheugd dat
Stichting Groene hart van Mariahout in staat
wordt gesteld de ontwikkelingen verder
voort te zetten. ZOD zal de signalen vanuit
de gemeenschap blijven doorgeven aan de
stichting.
Foto links: bestuursleden van Stg. Groene Hart M.
Foto rechts: parkwerkers, Vrijwilligerscompliment
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2015 november: Duurzaamheidsavond

2016 Werkgroep ‘Oranjestraatje’ + buurt
o.l.v. M. van Herregraven en R. Lindeman

2017 Gezamenlijk overleg gemeente, jeu
de boules, buurt en MTD

2017 ZOD-bestuur met Joan van Wetten
en Han Thijssen van MTD

2017 december
Inzage-avond
Oranjeplein en
Processiepark

Hoe te komen tot herinrichting van Oranjeplein?
Na de opstart van het traject ‘Processiepark’ is er ook een oproep
gedaan voor bemensing van de 3 brainstormgroepen Oranjestraatje
(ondernemersstraat Oranjeplein), Mariastraat en Inrichting binnenruimte Oranjeplein. Tegelijkertijd is er, november 2015, een duurzaamheidsavond georganiseerd om de politiek, ondernemers en bevolking
bij de plannen voor Mariahout te betrekken. Tijdens deze druk bezette
bijeenkomst werd de Centrumvisie nogmaals onder de aandacht
gebracht. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben de eerste
gesprekken van het ZOD-bestuur met de heer Joan van Wetten,
planoloog van de gemeente Laarbeek, plaatsgevonden.
In maart 2016 kwam de werkgroep ‘Oranjestraatje’ bij elkaar en werd
er kritisch gekeken naar het aanzicht van de ondernemerspanden,
welke veranderd was door het verdwijnen van functies van
‘showroom’. Bovendien naar de veiligheid en hoe de ondernemers te
betrekken bij het binnen gebied. Dit overleg werd al snel uitgebreid
met werkgroep Inrichting binnenruimte Oranjeplein en werkgroep
Mariastraat. Het wensenlijstje van de werkgroepen werd toegelicht en
overhandigd aan Joan van Wetten en kon MTD Landschapsarchitecten
in opdracht van B&W een professioneel schetsplan tekenen. Na diverse
gesprekken met het bestuur van Zorg om het Dorp, presentaties, twee
inspraakavonden en individuele gesprekken met bewoners en
gebruikers kon het uiteindelijke schetsontwerp door MTD aan
ambtenaren, B&W en de raad gepresenteerd worden. Dit heeft geleid
tot (financiële) goedkeuring door de gemeenteraad. Waarvoor onze
hartelijke dank. Aansluitend werden de werkzaamheden aanbesteed
en gegund aan firma van den Berk uit Gerwen. Gemeenteambtenaar
Jan Peters coördineerde het proces op de werkvloer.

Vernieuwde poort in het centrum
Na instemming van het bestuur
van Stichting Openluchttheater
Mariahout was het mogelijk om
de poort van het OLTM aan te
passen en een extra toegangspoort te creëren naar het
Processiepark. De gemeente
Laarbeek heeft de kosten voor
de architect en de aanpassing
voor haar rekening genomen.
Door deze aanpassing toont de
gezamenlijke poort zich nu als
een nadrukkelijk middelpunt
van het heringerichte centrum
van Mariahout. Het verbindt het
Openluchttheater en het open
Processiepark met de nieuwe
wandelboulevard op het plein.
De ruimte vóór de poort is de
ontmoetingsplek waar de social
sofa weer als blikvanger terug
op haar plaats staat en waar op
zondag 8 sept. het monument
ter ere van ’75-jaar Bevrijding
Laarbeek’ onthuld wordt. Deze
wordt u aangeboden door ver.
Zorg om het Dorp Mariahout.

Foto boven: Tijdens Koningsdag 2019
werd de vernieuwede poort geopend door
Bart de Groot en burgemeester F. van der
Meijden
Foto beneden: Gilde Sint Servatius en
links daarvan planoloog Joan van Wetten
met Henk Hulsen ZOD + Stichting Groene
hart van Mariahout
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Gemeentelijk-coördinator Jan Peters en
buurtbewoner Frans Daniels die zich mede
inzette voor het sproeien van het gras en
de beweegtoestellen in de speeltuin

Picknick op het Plein
Wat moet men zich voorstellen bij de
Picknick op het Plein? Naast de
genoemde activiteiten kan iedereen
gezellig een terrasje pikken bij de
horecazaken (Oranjebar viert 25-jaar
sportcafé). Ook kan men varkensvleesvariaties, pannenkoeken, vega-hapjes
en soep kopen. Op het gras mag men
eigen koelbox, consumpties, picknickkleed, parasol en campingstoelen meebrengen. Liever geen glaswerk en geen
open vuur/barbecue aansteken. En …
graag zelf opruimen!

Speciaal voor ZOD-leden
Tijdens de ZOD-ledenvergadering is
afgesproken dat elk ZOD-lid een Oranjebon ter waarde van € 5,00 persoonlijk
kan komen afhalen bij het kraampje van
Zorg om het Dorp. Deze kan op zondag
8 september tot 17.00 uur besteed
worden bij horeca, aan etenswaren op
het plein en handwerkproducten.
\

ZOD-Ledenactiebonnen

\\

Bij het marktkraampje kunnen leden
ook hun jaarlijkse ZOD-ledenactiebonnen afhalen ter waarde van €7,50.
Deze zijn dit jaar nog te gebruiken voor
het alleengaanden-diner op 31 aug.,
aanschaf OV-chipkaart of de toneelvoorstelling De Wijzer Kater op zaterdag 7 en 14 september 20.00 u. en op
zondag 22 sept. 14.30 u. in het OLTM.
Afhalen kan ook in het Buurthuis!

Nog geen ZOD-lid?
Schrijf u dan in bij het ZOD-kraampje.
Contributie € 10,00 per jaar. Wij vragen
dan wel om ‘t IBAN-nummer. Ook voor
u gelden dan de actiebonnen. Meer dan
380 gezinnen gingen u in Mariahout al
voor. Steun ons, dan steunen wij u!

Aanpassingen op het Oranjeplein
De in het oog springende aanpassingen zijn:
- de ligging van de parkeerplaatsen is aangepast; auto’s kunnen bij de
ondernemerspanden worden geparkeerd
- buurtbushokje is teruggeplaatst
- brede oprit is gekomen om de kermisattracties de ruimte te geven
- een verhoogd plateau is gerealiseerd ter hoogte van de horeca,
zodat het terras vergroot kan worden én voor een veilige oversteek
- Rabo-pinautomaat is verplaatst en origineel aangekleed
- de lege flessencontainers zijn vervangen en ondergronds geplaatst
- de jeu de boulesbaan en ‘huisje’ zijn verplaatst en vergroot; toilet is
nu beter toegankelijk voor minder validen
- een nieuwe lage step- en skateaccommodatie is geplaatst op vraag
en advies van Yammas
- beweegtoestellen voor jong en oud zijn geplaatst op advies van fysiotherapie Kemps/Maas en in samenspraak met werkgroep Speeltuin
Oranjeplein. Met dank voor financiële bijdragen van Rabobank Peel
Noord, fysiotherapie Kemps/Maas, gemeente, Zorg om het Dorp en
stichting Steun Welzijnszorg Helmond
- een prachtige wandelboulevard is gerealiseerd met banken en sfeerverlichting
- een 30-kilometerzone is er gekomen ter hoogte van het plein; tevens
een zebrapad bij de school
- het plein heeft een groene landschapsachtige uitstraling gekregen
met het gras, heggen, leilindes e.a. bomen; hierdoor ontstaat een
doorlopende lijn naar het groene hart
- de Pionier is verplaatst; ‘Tinus Vermeulen’ kijkt nu mooi uit over het
vernieuwde Oranjeplein. En de bezoekers hebben … al wandelend
over de boulevard of zittend op een bankje, zicht op onze ‘Mariahoutse burgemeester’
- de kledingcontainers zijn verplaatst naar het parkeerterrein bij het
Buurthuis. Met dank aan Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp, t.b.v.
kansarme kinderen in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh.
.

Wensen en compromissen

In de Mariahoutse gemeenschap kan men spreken van grote
betrokkenheid; er zijn altijd veel vrijwilligers actief. Dit leidt er toe dat
iedereen zich nauw verbonden voelt met het dorp en … overal een
mening over heeft. Zo ook over het centrum van ons dorp. Helemaal
niet erg; ZOD houdt van actieve betrokken mensen. Hierdoor heeft
het tot stand komen van de herinrichting van het centrum wel tijd,
geduld, overleg, inzage en aanpassing gekost. Natuurlijk zijn nog niet
alle doelstellingen gerealiseerd en ook niet alle wensen uitgekomen.
Daarom blijft het ZOD-bestuur zich inzetten voor haar dorp met haar
inwoners. Wel kan het concluderen dat de visie op het centrum in
grote lijnen gerealiseerd is en uit de enthousiaste reacties kan ZOD
opmaken dat velen tevreden zijn.
De ZOD-werkgroep Centrumvisie
(Oranjeplein) bestaande uit Henk
Hulsen, Ria Lindeman en Harold de
Louw wil iedereen hartelijk bedanken
voor het meedenken, ontwerpen,
financieren en uitvoeren van de
werkzaamheden op het plein. Samen
hebben we gewerkt aan de leefbaarheid van ons dorp Mariahout.

