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Notulen openbare vergadering woensdag 27 oktober 2021 
 
1. Opening.  
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (44 belangstellenden) welkom.  In het bijzonder 
ook aan wethouder Harrie van Rooijen en Buurtadviseur Reny Nijssen, namens de gemeente. 
De voorzitter blikt terug op de afgelopen periode. De laatste openbare vergadering was precies 2 jaar 
geleden. Toch is er veel gebeurd in de coronatijd. Velen in Zijtaart hebben goede initiatieven genomen die 
de burgers van Zijtaart met elkaar verbonden. Hulpverlening werd opgezet en verschillende activiteiten in het 
dorp hebben in aangepaste vorm toch plaatsgevonden. Ook wethouder van Rooijen spreekt hier kort nog 
zijn waardering over uit.   

 
2. Mededelingen 
• Attentietegels: Heemkundekring Vehchele plaatst in alle kernen mooie attentietegels bij historische 

gebouwen / locaties met afbeelding en toelichtende tekst. Zo wil de organisatie het historisch besef levend 
houden. In Zijtaart zullen binnenkort 3 tegels worden gelegd, bij de kerk, het klooster en het eerste 
schoolgebouw in Zijtaart, thans 2 woonhuizen aan de Pater Vervoortstraat en de Meester vd Venstraat 

• Gedeeld vervoer: Een werkgroep uit de groep Zorg & Welzijn en de Dorpsraad zet een project op voor 
deelauto’s. Het streven is 1 of 2 (elektrische) auto’s in Zijtaart te hebben, die men kan reserveren en na 
gebruik kan terugzetten voor een volgende gebruiker. Er zijn vorderingen in onderhandeling met een partij 
die de auto’s zal beheren. De werkgroep zoekt nu nog naar een startkapitaal, en er wordt onderzocht of de 
exploitatie kan worden gerealiseerd op basis van abonnement of pre-paid. De werkgroep hoopt het 
project in 2022 van start te kunnen laten gaan. 

• Dorpsschouw: Met de dorpsschouw wil de gemeente de burgers de gelegenheid bieden om ter plaatse in 
Zijtaart knelpunten in onderhoud en veiligheid aan de orde te stellen. Hoewel de opkomst (2x/jaar) al 
enige jaren gering is, vindt de Dorpsraad het wel zinvol om de bijeenkomsten tenminste eenmaal per jaar 
door te laten gaan. Daarnaast bestaat er met de “mijngemeente-app” voor meldingen van problemen in 
de openbare ruimte een goed alternatief. Daar wordt goed gebruik van gemaakt, en de ervaring is dat de 
gemeente adequaat reageert. Urgente zaken worden vaak binnen 48 uur opgelost, en overige meldingen 
worden in de planning opgenomen. De melder krijgt meestal binnen 24 uur een reactie, over of en hoe het 
zal worden aangepakt. 

• Hoolstraat: De Dorpsraad is in gesprek met de gemeente over de verkeers-(on)veiligheid aan de Hoolstraat. 
Met name voor fietsers acht de DR situatie gevaarlijk door de toenemende drukte. De oplossing die de 
toekomstige ontsluitingsweg zou moeten bieden blijkt (nu 4 jaar na de eerste aanzet) alsnog veel te lang 
op zich te zullen laten wachten. Een fietspad, zoals geopperd door de raad, zou voor de gemeente niet tot 
de mogelijkheden behoren. De DR heeft op korte termijn een overleg over de situatie met ambtenaren van 
de gemeente. 

• BIN: De centrale App-groep Veghel, waarbij ook  BIN-Zijtaart was aangesloten is door interne problemen 
weggevallen. Derhalve wordt deze signalerings-app niet meer ondersteund door politie en gemeente. 
Overleg is gaande. Bin Zijtaart is gewoon operationeel en kan zijn lokale functie normaal vervullen. 
Inmiddels is BIN Zijtaart vrijwel dekkend voor de kom en het gehele buitengebied van Zijtaart.  

• Zijtaart 150: Als we de oprichting van de parochie van Zijtaart (1872), waarbij de gehuchten 'Sondveld, 
Sytert, Dorenhoek en Biezen' worden samengevoegd, tevens mogen beschouwen als het moment van 
ontstaan van het dorp, dan bestaat Zijtaart samen met de parochie in 2022 150 jaar! Dat is voor de DR 
reden een gesprek aan te gaan met het lokale kerkbestuur over een feestelijke viering van deze feiten. Dit 
in navolging het 125-jarig bestaan van de parochie in 1972, dat toen met een grootse feestweek werd 
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gevierd. Er is besloten een oproep te doen naar vrijwilligers, om een feest-comité te vormen dat de 
feestelijkheden zal gaan voorbereiden. 

• Zijtaart.nl: Zoals reeds te lezen was in Zijtaarts Belang is de website geheel vernieuwd. Een werkgroep uit de 
dorpsraad heeft hier een half jaar hard aan gewerkt, en we zijn trots op het resultaat. Bij deze doet de raad 
een oproep aan alle gebruikers om actief bij te dragen aan het up-to-date houden van de site. Heeft u 
nieuws, wijziging van gegevens of actuele informatie anderszins? Geef dit dan door aan het secretariaat 
van Zijtaart.nl. En nog beter: geef u op namens uw onderneming / werkgroep / vereniging als vaste 
contactpersoon met Zijtaart.nl voor een periodieke update. 

 
3. Zorg en Welzijn 
Namens de werkgroep voert Alda Gloudemans het woord. 

De werkgroep bestaat al geruime tijd, maar de vaste activiteiten hebben wegens corona nu anderhalf jaar stil 
gelegen. In die tijd zijn er wel alternatieven gezocht in de vorm van hulpverlening / boodschappen, en men 
heeft vele vrijwilligers bereid gevonden om de kwetsbaren in Zijtaart de helpende hand te bieden. Ook heeft 
men ervaren dat veel mensen in eigen sociale omgeving elkaar hebben weten te vinden voor hulp onderling. 
Zijtaart zorgt goed voor elkander. 
 
• Het Eetpunt: is inmiddels weer gestart. Tijdens de corona heeft Mike Versantvoort van Eethuis de Reiger 

maaltijden aan huis bezorgd. Omdat Brabantzorg heeft aangegeven de maaltijden voor het Eetpunt niet 
meer te kunnen leveren heeft De reiger besloten zijn diensten voor het Eetpunt voort te zetten. Het is 
daarmee wel iets duurder geworden, een 3-gangen menu kost nu € 10,-.  
De huur van het Dorpshuis en de administratieve kosten die door het Dorpshuis worden verzorgd zijn ook 
extra kosten. Daarvoor heeft de werkgroep in samenwerking met Reny Nijssen ( gemeente Meierijstad ) een 
leefbaarheid subsidie aangevraagd en ook toegekend gekregen. De extra kosten kunnen daarvan een jaar 
worden betaald. Voor een structurele subsidie is de aanvraag nog in behandeling.   

 
Er bestaat ook een subsidie voor mensen met een kleine portemonnee. Deelnemers die gebruik maken van 
het Eetpunt en moeten leven van een AOW uitkering met daarnaast een klein of geen pensioentje, kunnen 
in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning.  De aanvraag kan worden ingediend bij Ons 
Welzijn Veghel. Als men daarbij graag hulp heeft kunnen Annie Pennings of Alda Gloudemans van de 
werkgroep ZWZ hierbij helpen. Ons Welzijn beoordeelt de aanvraag en kent de eventuele subsidie toe.  

Iedere dinsdag en vrijdag om 12.00uur kan er worden gegeten in de Ontmoetingszaal van het 
Dorpshuis. Dit is vooral bedoeld voor met name alleenstaande ouderen, maar ook voor iedereen die het 
fijn vinden om eens met anderen aan tafel een maaltijd te nuttigen.  

Er kunnen nog steeds meer mensen gebruik maken van het Eetpunt. Iedereen kan een ouder, vriend of een 
van de buren bespreekbaar maken bij de werkgroep, waarbij dan kan worden besproken hoe het beste 
contact kan worden gemaakt met de persoon zelf. 

• Samen aan Tafel: Bij SAT gaat het om de ontmoeting voor jong en oud. Eenmaal per maand op 
woensdagavond wordt dit georganiseerd en door velen gebruik van gemaakt, iedereen is welkom.  Een 
ieder die hier gebruik van maakt ervaart dit als een meer feestelijke maaltijd.  De sfeer is gezellig en het 
accent ligt op ontmoeting. Tijdens de corona heeft ook dit stilgelegen, maar de werkgroep hoopt in de 
kerstmaand weer te kunnen starten. De persconferentie in  november zal bepalend zijn of dit gaat lukken. 

• Duofiets: Van de duofiets werd tijdens de corona tijd toch nog veel gebruik gemaakt door enkele vaste 
koppels. We hopen dat dit  volgend jaar weer meer kan zijn. Alda dankt Fien Coppens voor de zit-
kussentjes die ze heeft gemaakt voor op de fiets. Mirjan van de fietsenwinkel beheert en onderhoudt de 
duofietsen, zij is in bespreking over een mogelijkheid voor de duofiets-op-vakantie. 
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4. Wonen in Zijtaart 
Namens de werkgroep Huisvesting voert Anja Heerkens het woord. 
De werkgroep is sinds 2016 actief. Uit eigen enquêtes, en later bevestigd uit onderzoek van de gemeente is 
duidelijk geworden dat Zijtaart behoefte heeft aan vooral betaalbare woningen voor starters en voor 
senioren. Als senioren die graag kleiner willen wonen (maar wel in Zijtaart willen blijven) de kans krijgen op 
een passende woning, maken zij grotere gezinswoningen vrij die dan de doorstroming door de middengroep 
mogelijk maakt. Zijtaart Zuid gaat hierin voorzien. Maar het duurt inmiddels wel al heel erg lang. Zo lang dat 
verschillende gegadigden inmiddels in arren moede al naar elders zijn verhuisd. Overigens zijn er onder hen 
ook die nog heel graag terug naar Zijtaart zouden willen verhuizen.  

De wethouder zegt hierop dat het ook om een zeer complexe materie gaat. Procedures zijn vertraagd, ooit 
door de herijking van het woningbouwbeleid van de fusiegemeente, nu doordat blijkt dat de afwatering 
van het bouwgebied opnieuw onderzoek vereist. Het gebied is erg nat. Ophoging zou het probleem 
verplaatsen en het zal nodig zijn de waterafvoer te verbeteren. Dat brengt mee dat er een waterberging zal 
moeten worden aangelegd van zo’n 1000 m², en daarvoor zal het te bebouwen gebied opnieuw worden 
ingetekend.  

De werkgroep is in gesprek met woningbouwregisseur Stefan Rutjens, van de gemeente, en hoopt op 2 nov 
meer duidelijkheid te krijgen, of het nieuwe plan er is, en zo ja, hoe het er uitziet. Indien positief zal de DR 
samen met de werkgroep in de 2e helft van november opnieuw een openbare vergadering uitschrijven, dan 
speciaal over de plannen Zijtaart zuid.  
Dan zal in het 1e kwartaal van ’22 het plan bouwrijp gemaakt worden en kunnen er kavels worden 
uitgegeven. 
Een deel daarvan zal worden ingevuld door een consortium van bouwbedrijven en. Er komen koop- en 
huurwoningen (Area) voor met name starters en senioren. Het aanbod van seniorenwoningen zal ook 
doorgroei voor gezinnen mogelijk maken. 
Uit de zaal: Worden er ook nog vrije kavels uitgegeven? 
Niet alle woningzoekenden hebben de behoefte om zelf te bouwen. De kavels (85) zullen deels beschikbaar 
komen voor projectbouw (61, incl. Area) en deels voor zelfbouw (24). 
 
5. Verbindingsweg N279-Doornhoek 
Wethouder H. van Rooijen zegt hierover dat ook dit een zeer ingewikkeld dossier is. Voor de gemeente gaat 
het om 
- het ontsluiten van de Doornhoek naar de N279, en  
- De reconstructie van de Rembrandtlaan, waar men al 15 jaar over bezig is. 
De cruciale vraag daarbij is: Hoe gaat de provincie om met de N279?  Nu de Raad van State besloten heeft 
om nieuwe zittingen te organiseren rond de opwaardering van de verbinding Den Bosch – Asten verwachten 
we geen volgende stap voor begin ’22. We komen zo niet veel verder. Wat wel doorgaat is de M.E.R. (Milieu 
Effect Rapportage) over de ontsluitingsweg in zijn diverse varianten. Maar we wachten op de uiteindelijke 
plannen van de Provincie voor de N279. 
De wethouder begrijpt de emoties t.g.v alle onzekerheden voor de omwonenden van het beoogde tracé van 
de ontsluitingsweg. Maar er is op dit moment echt nog teveel niet bekend, ook niet voor de gemeente. 
Uit de zaal: Ziet de provincie wel de beroepsgronden? 
H.v.R.: Ik kan niet in de hoofden van de juristen kijken. Er is ook nog veel onduidelijk over de verkeerscijfers.  
Uit de zaal: Wie heeft de doorslaggevende rol in de keuze van het tracé? 
H.v.R.: De provincie bepaalt de N279. De ontsluitingsweg is een gemeentelijk project. De oversteek van de 
N279 over het kanaal is de gemeente i.s.m. de provincie.  
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Uit de zaal: Als de provincie uiteindelijk groen licht geeft voor de N279, hoelang heeft de gemeente dan nog 
nodig voor de realisatie van de ontsluitingsweg? 
H.v.R.: 2 jaar. De M.E.R. nog ¾ jaar, maar dan volgen ook weer de bezwarentermijnen.  
Ondertussen blijven we met elkaar in gesprek, daar waar nodig. 
 
6. Bedrijventerreinen Doornhoek / Foodpark 
Jan van Nunen heeft het woord: Stand van zaken betreffende de ontwikkeling van de bedrijventerreinen 
Doornhoek/Foodpark in 4 fasen: 

Fase 1 en 2 zijn nagenoeg afgerond. 
Fase 3 wordt al hard aan gewerkt, en  
Fase 4 zal aan het eind van het jaar beschikbaar komen. 

Aan de Biezendijk komt een ruime groenstrook van 70 m breed, met een 2e mooie waterberging, . Het ziet er 
goed uit. Maar het maaibeleid op het gerealiseerde deel laat op dit moment te wensen over. Met begrip voor 
het versoberde maaiprogramma van de gemeente, maar er was toegezegd dat de trimbaan goed bereikbaar 
gehouden zou worden. We zijn hierover in gesprek. De voorzitter meldt dat het gevraagde onderhoud zal 
plaatsvinden. 
Het veelvuldig gevraagde herstel van fietspaden is eindelijk op gang gekomen. 
Uit de zaal: De omwonenden zouden graag meedenken over de inrichting van dit gebied. 
De voorzitter: De Dorpsraad is hier niet in betrokken. 
 
7. De energietransitie: Wind- en zonneparken 
De dorpsraad is van mening dat de realisatie van schone energie noodzakelijk is. Dus kunnen we niet tegen 
elk plan zijn. We willen waakzaam zijn tegen overlast en aantasting van het landschappelijk aanzicht. Ook wij 
zien zonnepanelen liever op het dak dan in de wei. 
De wethouder: We vinden allemaal dat maatregelen nodig zijn. Zon- en windenergie heeft bezwaren maar is 
wel effectief. We zetten ook restwarmte in, en waterstof is zeker niet uitbeeld, maar biedt op korte termijn 
nog geen oplossing. 
Met de huidige plannen van 900 ha zonnepanelen en 30 windmolens in Meierijstad hebben we nog maar 
een klein deel van de behoefte ingelost. We blijven zeker tot 2050 moeten zoeken naar oplossingen. 
De dialoog n.a.v. de zonneparken heeft als resultaat tot een aanpassing geleid. Er wordt wel naar 
omwonenden geluisterd, maar zo hebben we elders een vervangende locatie moeten zoeken. Met 
zonnepanelen op het dak is Meierijstad al veel verder dan andere gemeenten. En verder moeten we 
zonneparken voor omwonenden acceptabel zien te maken. Uit het zicht halen is zeker goed mogelijk met 
slimme oplossingen. Verder hoeft niemand last te hebben van zonneparken in de omgeving. 
De discussie met de zaal over energie opslag en panelen op het Dak gaat nog even voort. 
De wethouder krijgt uit de zaal een compliment voor zijn inzet voor duurzame energie. Eén deel van het 
zonneweideplan gaat wel door. Mensen zijn ontevreden over de reactie van de initiatiefnemer (ondernemer) 
op de suggesties van de bewoners. Hij zegt dat het “landschappelijk niet inpasbaar is.  
H.v.R. zegt dat is onzin. Hij moet met een plan komen. We hebben hem daarop aangesproken.  
De voorzitter: Kan een volgende initiatiefnemer op het afgestoten terrein gewoon weer opnieuw beginnen? 
H.v.R. Niet zomaar opnieuw. We zullen de procedure evalueren en de discussie met de bewoners in de 
afwegingen meenemen. 
 
8. Rondvraag 
• De provincie kondigt aan 1000 ha bos te willen aanplanten ( 1 milj bomen). Doet Meierijstad daar aan mee? 

H.v.R.: Meierijstad zal zijn kansen benutten, en inhaken op de plannen van de provincie.  
• De aanleg van glasvezel, wanneer gaat die beginnen? 
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Vanaf okt-dec begint men. Ze komen langs de huizen voor definitieve deelname en starten de uitvoering 
medio ‘22 

• De aanplant aan de Bulten, ter compensatie van het bedrijventerrein heeft de droge zomers niet overleefd, 
wordt dat nog hersteld? 
Reny zal hierover navraag doen, antwoord volgt. 

• We verwachte eind november nog een openbare vergadering over Zijtaart Zuid. 
 
9. sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en luisterend oor, en biedt de een consumptie aan 
namens de dorpsraad. De vergadering is gesloten. 

Voor verslag: Fried van Otterdijk 


