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Notulen openbare vergadering woensdag 13 april 2022 
 
1. Opening.  
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (33 belangstellenden) welkom.  In het bijzonder ook aan 
wethouder Harrie van Rooijen en Buurtadviseur Reny Nijssen, namens de gemeente. 
De terugblik van de voorzitter begon dit keer op 200 jaar geleden, toen met het graven van de Zuid-Willemsvaart de 
gehuchten ten zuiden van Veghel werden afgesneden van de kerngemeente. In 1872, nu 150 jaar geleden werd 
daarom de Zijtaartse kerk gebouwd waarmee de St. Lambertusparochie een feit was. Daarmee kwam tevens de 
verbinding van de Zijtaartse gehuchten en buurtschappen tot stand, tot wat het huidige kerkdorp Zijtaart is geworden. 
In dit jaar 2022 zullen we het jubileum vieren van ons dorp, maar ook  van de Muziekvereniging (Fanfare) St. Cecilia 
met 125 jaar, en Voetbalvereniging VOW met 75 jaar. Het dorpsjubileum komt verderop in deze vergadering nog 
nader aan de orde. 

 
2. Mededelingen 
• Veiligheid Hoolstraat: Een fietspad gaat er niet komen, heeft de gemeente al laten weten. Men gaat bekijken wat er 

aan de veiligheid kan worden verbeterd. Mogelijk snelheids-remmende maatregelen. De betonnen “bobbelrand” 
nabij nr 7 staat in de planning om te worden verwijderd. De basis voor wat verder moet gebeuren zal de 
verkeerstelling zijn die binnenkort gedaan zal worden (mei 2022). 

• Vakwerkwerkmast KPN: Aanvankelijk was de 40 m hoge mast gepland, en vergund aan de Bresser, nabij de ingang 
van het sportterrein van VOW. Dat er een mast moet komen is onvermijdelijk. Wij willen allemaal een behoorlijke 
GSM-ontvangst en KPN is contractueel verplicht dit te verzorgen. In overleg met gemeente, VOW en KPN is de 
dorpsraad een alternatieve locatie overeengekomen, ook aan het sportterrein, maar iets verder van de 
woonhuizen, achter het scorebord van VOW. Dat zou ook de ontvangst in de dichtstbij gelegen huizen ten goede 
komen, aangezien er pal onder zo’n mast geen goede ontvangst mogelijk is. Dit lijkt ons de best mogelijke 
oplossing, en voor zover bekend kunnen alle partijen hier nu vrede mee hebben.  

• Zijtaart 150: Voorbereidingen voor de festiviteiten rond het 150-jarig bestaan van ons dorp zijn in volle gang. 
Verschillende Zijtaartse groeperingen hebben het initiatief opgenomen om hier hun bijdrage aan te leveren. Er 
komt een programma met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. De start, op 23 april a.s. – de datum van de 
inzegening van de kerk  in 1872, - zal er een H. mis worden gelezen door de Vicaris van Bisdom Den Bosch, in bijzijn 
van o.a. de Burgemeester, die aansluitend op de mis een officiële openingshandeling zal verrichten op het plein 
voor de kerk. Een hoogtepunt van de viering zal plaatsvinden in het weekeinde van 18 en 19 juni. Meer informatie 
hierover kunt u verwachten in Zijtaarts Belang en op de website zijtaart.nl.  

• Opschoondag: Onlangs heeft Zijtaart weer meegedaan aan de Landelijke Opschoondag, voor het schoonhouden van 
onze woonomgeving. Het initiatief daartoe ligt bij de Evenementengroep Zijtaart (EGZ). Er blijkt nog steeds veel 
animo om aan de oproep van EGZ gehoor te geven, en we verheugen ons telkens weer (2x per jaar) in een goede 
opkomst van vrijwilligers. 

• Dorpsschouw: Dat de Zijtaartse gemeenschap belang hecht aan een leefbare omgeving zien we ook aan het gebruik 
van de “Mijngemeente-app” voor meldingen van problemen in de openbare ruimte. Daar wordt veel gebruik van 
gemaakt, en de reactie vanuit de gemeente is doorgaans snel, en doeltreffend.   
Toch willen we ook de “Dorpsschouw” (door corona enige malen overgeslagen) waarbij belangstellenden samen 
met mensen van de gemeente fysiek een rondgang door het dorp maken, tenminste éénmaal per jaar laten 
doorgaan.. Hier kan het accent meer liggen op mogelijk onveilige situaties en/of achterstallig onderhoud. 

• Speelplein: het speelplein van de school wordt nu gerenoveerd. Het plan ligt gereed, begin Mei start de uitvoering. 
De dorpsraad heeft hier slechts een rol gespeeld in het tot stand brengen van de contacten. 

• BIN Zijtaart: is ontstaan door het samenvoegen van de diverse bestaande buurt-apps binnen het dorp, met 2 
contactpersonen per app-groep. Dit werkt goed, en inmiddels is vrijwel geheel Zijtaart, inclusief het buitengebied in 
de app vertegenwoordigd. Zo was Bin Zijtaart weer vertegenwoordigd in een groter verband BIN Meierijstad, doch 
dit bestaat helaas niet meer. 
Bin Zijtaart functioneert momenteel goed, Het aantal meldingen op de app is gering, maar dat is natuurlijk alleen 
maar goed. Vanuit de Werkgroep BIN wordt ook jaarlijks een rondgang samen met de wijkagent georganiseerd, die 
is gericht op aandacht voor inbraakpreventie.  
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Structuurvisie: Is een document, opgesteld door de gemeente in samenwerking met de dorpsraad  t.b.v. een 
gezamenlijke visie op leefbaarheid van ons dorp: Hoe moet Zijtaart er in de toekomst bij liggen, wat willen we, en 
wat willen we niet en wat is daarin realistisch?  
De oude visie is inmiddels voor een belangrijk deel gerealiseerd, - en gepasseerd -, heeft ons een mooi dorpsplein 
en een schitterend Dorpshuis opgeleverd, alsmede een goede huisvesting voor de school. Maar met het verstrijken 
van de jaren zijn er problemen het hoofd geboden en opgelost, er zijn natuurlijk ook weer nieuwe ontwikkelingen 
bijgekomen, die aandacht behoeven en zorgen met zich meebrengen. De oude structuurvisie is naar mening van de 
raad aan vernieuwing toe. Om te actualiseren wil de Dorpsraad goed beslagen ten ijs komen, en eerst zelf e.e.a. op 
papier zetten, alvorens bij de gemeente aan te kloppen.  
Er deed zich een gelegenheid voor, om in te tekenen voor een project van de Universiteit Wageningen, die op 
initiatief van de Vereniging van Kleine Kernen in Noord Brabant door studenten een groot onderzoek wil laten 
uitvoeren naar de voorkomende problemen rond wonen, verkeer en industrie, en de diverse visies binnen de 
beleidsvorming rond het leefbaar houden van kleine dorpen.  
De dorpsraad heeft ingetekend, en is door de Universiteit geselecteerd voor het project!  
Dat betekent dat Zijtaart het onderwerp mag worden van dit onderzoek, en wij dus professionele hulp krijgen bij 
het schrijven van onze structuurvisie.  
De onderzoeken zullen op korte termijn van start gaan, en men zal daarvoor verschillende mensen, partijen, 
organisaties benaderen: denk aan dorpsraad, ondernemers, inwoners, verenigingen, overheid en politiek. 

• Zijtaart.nl: De website Zijtaart.nl is in goed overleg overgenomen door een werkgroep van de Dorpsraad Zijtaart. De 
werkgroep wil hiermee graag vervolg geven op het goede werk van Noud van Asseldonk en inwoners en 
belangstellenden nieuws en informatie in en over Zijtaart bieden. Daarbij spreken we duidelijk ook andere 
doelgroepen aan dan reeds bestaande media als het Zijtaarts belang en de al dan niet digitale info-activiteiten van 
de individuele verenigingen en ondernemers van Zijtaart. We zien dan ook dat het aanleveren van agenda items en 
nieuws steeds beter gaat en frequenter wordt.  Een bevestiging en aanmoediging is ook de grote stijging van het 
aantal unieke website bezoekers per maand, dit is gegroeid van 500 bij de start naar 1.500 afgelopen maand. En 
ook het aantal volgers op Instagram en Facebook groeit nog steeds. Daarnaast ontstaat er steeds meer 
samenwerking, bijvoorbeeld met de Evenementen Groep Zijtaart, actiegroep ‘Houd Zijtaart leefbaar’ en ook de 
Zijtaartse Ondernemersvereniging die allen hun eigen websites gaan integreren en het nieuws, activiteiten en 
evenementen gaan verspreiden via Zijtaart.nl. Alle reden dus om dit initiatief door te zetten. 

• Wijkagent: Een wijkagent gaat en een ander komt zich voorstellen. Henk van de Bruggen was enige jaren het 
bekende gezicht van de Politie in Zijtaart. Hij had behoefte om zijn horizon eens wat te verbreden door voor een 

andere werkomgeving te kiezen. Hetzelfde gold voor Mike Mengerink, die voorheen 
wijkagent was in St. Hubert en Mill, en laatste jaren in Uden. 1+1=2, dus beide heren hebben 
het weten te regelen dat zij van werkplek mochten ruilen. Dat betekent voor Zijtaart dat we 
afscheid moeten nemen van Henk, en dat we Mike mogen verwelkomen.  

Mike Mengerink heeft zijn gezicht getoond en zich met een kort woordje voorgesteld aan de 
aanwezigen.  
De voorzitter heeft Henk bedankt voor zijn goede diensten in ons dorp, en dat bekrachtigd met 
een bloemetje. Voor wijkagent Mike ook een bloementje om hem welkom te heten, en succes 
te wensen met zijn taken hier in Zijtaart.  

 
3. Werkgroep Zorg en Welzijn 
• Samen aan tafel: Na de corona-stop is het project Samen-aan-tafel weer opgestart, en we krijgen meteen weer 

volop aanmeldingen. Dat is mooi want daarmee voorzien we dus in een behoefte. 
• Uit het Hart: In samenwerking met Ons Welzijn Veghel wordt er een nieuw project “Uit het Hart” opgezet, met 

subsidie van de gemeente. Het is een “eet-activiteit” voor kwetsbare mensen waarvoor een uitnodiging welkom is 
en b.v. signalen zijn van mogelijke eenzaamheid. Er wordt door de gastvrouw thuis gekookt en de mensen worden 
dan ook thuis aan tafel uitgenodigd.. 

• Thema-avond: Waarvoor ook een gemeentesubsidie beschikbaar is wordt in het najaar in samenwerking met de 
KBO georganiseerd. Het thema zal te maken hebben met levensvraagstukken waarover meer informatie zal worden 
gegeven via het Zijtaarts Belang wanneer het een en ander meer concreet is  

• Ouderen Adviseur: Namens de  KBO zijn er ouderenadviseurs opgeleid die mensen op verzoek helpen, adviseren en 
bemiddelen voor de vragen waarmee men zit bij instanties, overheid, verzekeringen of het  invullen van 
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formulieren en aanvragen van zorg of toeslagen. Dit is ook bedoeld voor  niet-leden van de KBO. In Zijtaart hiervoor 
kunt u terecht bij 4 adviseurs:  

Alda Gloudemans, Piet vd Tillaart, Arie Maas en Anja Heerkens. 
 

4. Werkgroep Wonen in Zijtaart 
• Helaas heeft de werkgroep geen goed nieuws. Na 6 jaar actief in de werkgroep hadden we gehoopt in de 

afrondende fase te zijn van de nieuwe wijk Zijtaart Zuid. In die 6 jaren hebben we veel overleg gehad met de 
gemeente, met woningcorporatie Area en de Dorpsraad. We hebben workshops georganiseerd en een 
onderzoeksplan gemaakt. We hebben een enquête opgezet en daarmee onderzoek gedaan naar de 
woningbehoefte bij verschillende doelgroepen als starters, doorstromers en senioren. We houden de 
woningzoekende belangstellenden en de dorpsraad periodiek op de hoogte van de vorderingen… 
Maar.. de planprocedure van de gemeente wordt gefrustreerd door de provincie i.v.m.de waterstand in het gebied. 
De gemeente gaat pas onderzoeken als er zicht is op realisatie van bouwprojecten. Er zijn peilbuizen geslagen om te 
meten. Het water staat veel te hoog. - In de aanliggende wijk Rudebroeck weet men ook van wateroverlast bij 
extreme regenval.-  In samenwerking met het Waterschap gaat men nu de afwatering van het gebied onderzoeken. 
Sloten in het gebied rondom worden opgeschoond en stuwen worden lager gezet. Maar het is vooralsnog niet 
genoeg. Het waterniveau moet omlaag, maar dat wil nog niet lukken. Zolang niet duidelijk is waar het probleem ligt 
kunnen we niet verder, en ligt de planprocedure stil. 
Als het met de afwatering niet lukt, dan zal het gebied 0,5 á 1 meter moeten worden opgehoogd. Sowieso moet het 
plan nu worden aangepast i.v.m. waterbergingen. Dat heeft ook gevolgen voor het aantal huizen dat kan worden 
gebouwd, en voor het type woningen.  

• De voorzitter voegt toe, dat de gebiedsregisseur van de gemeente heeft aangegeven dat vanwege het uitstel ook de 
woonbehoefte opnieuw zal worden gepeild. Al met al is dit een zeer teleurstellende boodschap. 

• Uit de zaal: In ’t ven (Veghel) is men zelfs onder het waterniveau aan het bouwen, dat lijkt helemaal geen probleem 
te zijn? Anja H: Technisch kunnen wij de oplossing hiervoor niet aandragen. 

• Uit de zaal: Kan het nog gebeuren dat er straks helemaal niet gebouwd gaat worden? 
Anja H: Nee, linksom of rechtsom wordt er gebouwd. 

• Uit de zaal: Lopen we zo achterstand op, met het bouwprogramma van de gemeente? 
Anja H: Nee we lopen nog niet achter, maar de opzet was de bouw te versnellen. 

• Uit de zaal: Toch verstandig te onderzoeken wat er in ’t Ven gebeurt, of we er ons voordeel mee kunnen doen.  
 
5. Werkgroep Deelauto 
• Deze werkgroep is nu een paar jaar actief. De eerste motivatie was, en is, iets te doen aan milieuverbetering, en iets 

te organiseren voor betere vervoersmogelijkheden in Zijtaart, dat geen openbaar vervoer heeft.  
Er zijn partijen benaderd voor het leveren en beheer van een deelauto. Dat gaat UDOW worden, een non-
profitorganisatie, in samenwerking met GoodMoovs, dat een app verzorgt voor reservering en betaling. 
We kunnen starten dankzij een startsubsidie van de gemeente en de provincie.  
Het wordt een elektrische auto, die staat al klaar. Er moet nog een laadplek worden gerealiseerd, die komt op de 
parkeerplaats achter het dorpshuis. De financiering daarvan bleek een volgende hindernis, de kosten van de aanleg 
vormen voor het nu beschikbare budget een te groot bedrag.  Het laatste nieuws is nu dat de gemeente de kosten 
van het laadpunt voor haar rekening neemt. Die deelauto gaat er komen. 

• Uit de zaal: Is er voldoende animo voor een deelauto? 
Dat is moeilijk in te schatten. Een enquête die is gedaan leverde weinig zekerheid, ook omdat het nog onduidelijk 
was op welke wijze en tegen welke kosten de auto aangeboden kan worden. Met het resultaat van de oproep om 
voor de deelauto te stemmen bij de RABO-clubkas actie – 75 stemmers – waren we positief verrast. Het wordt het 
kip of ei verhaal: Of het project rendabel wordt, en kan blijven bestaan zal moeten blijken door het gebruik 
gedurende het eerste jaar. Misschien moet er een 2e auto komen, misschien moet het project gestaakt worden. 

• Uit de zaal: Knap dat de werkgroep dit heeft weten te realiseren. Complimenten voor hun inzet en 
doorzettingsvermogen.  

 
6. N279 en de ontsluitingsweg 
• Zoals bekend is het plan van de provincie voor de N279 afgekeurd door de Raad van State. De verbindingsweg van 

de gemeente hangt hiermee samen.. Het ligt nu dus stil. Men is niet bezig met wijzigen, de bedoeling is dat alle 
plannen, ook van de gemeente blijven gehandhaafd. We moeten dus wachten tot de provincie haar huiswerk heeft 
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overgedaan. Ondertussen gaat de ontwikkeling van het bedrijventerrein wel door. En de drukte met vrachtverkeer 
neemt toe. Veiligheidsmaatregelen dulden dus eigenlijk geen uitstel. De dorpsraad heeft hiervoor voorstellen 
gedaan bij de gemeente. 

 
7. Foodpark Doornhoek 
• Fase 4 is in uitvoering. Zoals hiervoor reeds opgemerkt gaat de ontwikkeling van het bedrijventerrein wel door.  

De filevorming rond de rotondes (Corridor) wordt onderzocht, daarover binnenkort meer duidelijkheid. Voor de 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein moet ook het verkeer op de A50 goed doorstromen. De uitkomsten van 
eerdere verkeerstellingen waren niet zuiver, door wegafsluitingen elders. Er komen tussen 9 en 22 Mei nieuwe 
verkeerstellingen in heel Meierijstad. Resultaten zullen worden gepubliceerd, komen dan ook op Zijtaart.nl. 
De gemeente wil vooralsnog geen nieuwe investeringen doen voor meer veiligheid. Het beleid is dat mensen meer 
moeten gaan fietsen, dat wil men stimuleren. Als meer mensen zouden fietsen neemt het autoverkeer ook af.  
Er is al enige tijd door stagnering geen nieuwsbrief meer uitgegeven, maar die komt binnenkort weer.  
De vergunning voor de geplande groenblauwe zone aan de Biezendijk laat nog op zich wachten.  

• Uit de zaal: Naar aanleiding van de verkeerstellingen, Er is ook veel sluipverkeer op de Laarsweg, Krijtenburg, de 
Zijtaartseweg en de Erpse Steeg. Kan daar ook worden geteld? Er is nu veel sluipverkeer rond Zijtaart, vooral als het 
op de A50 en de opritten volloopt.  

• Uit de zaal: Over de aangekondigde woontorens. De info-avond door de projectontwikkelaars vormen onderdeel van 
de vergunningaanvraag. Nieuwe info is dat de gemeente heeft toegezegd “haar medewerking de zullen verlenen”.  
Wij als Dorpsraad Zijtaart hebben hier weinig over in te brengen. Men zou de wijkraden Veghel Zuid en 
Bloemenwijk hierover moeten informeren. 

 
8. Energietransitie,  Zon en Wind 
• Er is de laatste tijd veel berichtgeving geweest over het afwegingskader zonne- en windenergie. Het zonnepark aan 

de Laarsweg gaat voorlopig niet door. Daarover waren veel vragen en bezwaren. Uiteindelijk zal het er sowieso wel 
doorgaan. Inmiddels zijn bedrijven door de gemeente verplicht om zonnepanelen op de daken te (laten) leggen. 
Men is met een inhaalslag bezig. (éérst op het dak…)  
In het afwegingskader is het landschap leidend. Er zijn plannen voor 4 windturbines langs de A50 goedgekeurd. Die 
zullen er komen. We weten dat er nieuwe zoekgebieden voor windturbines zijn aangewezen, maar daar is verder 
nog geen nieuws over te melden.  

 
9. Rondvraag uit de zaal 
Glasvezel: Wordt ook aangelegd in het buitengebied. Er zou sprake zijn van aanleg tot aan de voordeur zonder iets te 
hoeven betalen, of zelfs naar binnen, zolang je niet aansluit. Dat is onduidelijk. Hoe zit dat nou? 
Voorzitter: We gaan dat uitzoeken. 
Groenstrook Keslaerstraat: dreigt te verloederen. Wie gaat daar iets aan doen, de kerk of de gemeente?  
Een deel is van de kerk, de strook achter het kerkhof, tot de laatste meter langs de straat, die is van de gemeente. Het 
overige groen, ook naast de huizen van de Kampstraat behoort tot de gemeente.  
Overigens is nu bekend dat in Zijtaart het kerkgebouw en het kerkhof nog minstens 10 á 15 jaar zal kunnen blijven. 
Woontorens Sluishoek: De info-avond van de ontwikkelaar maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag (zie ook 
7.) het worden woningen voor ca 500 mensen, en er worden 86 parkeerplaatsen gepland? Dat moet toch tot overlast 
gaan leiden? We zullen alert blijven, ons door de gemeente op de hoogte laten houden van alle plannen en besluiten.  
Blauwgroene zone aan de Biezendijk: Staat die vast?  Ja die komt er. 
 
10. Sluiting. 
Tot slot richt de voorzitter een woord van dank tot wethouder Harrie van Rooijen, die met pensioen gaat. Het is deze 
bijeenkomst de laatste keer dat hij de gemeente bij de Dorpsraad zal vertegenwoordigen. Wethouder van Rooijen was 
6 jaar lang ook de “contact-wethouder” voor Zijtaart. Als dank voor de goede en openhartige contacten die de 
Dorpsraad met hem heeft mogen beleven, wordt hem ter afscheid een attentie aangeboden, met een link naar zijn 
vorige werkomgeving: nu terug naar de koffie! 
Harrie doet zijn woordje, hij heeft de contacten met Zijtaart omschreven als “volwassen discussies” waar we ook bij 
tegenvallers steeds trachtten er samen uit te komen met begrip en respect voor wederzijdse standpunten.  
Harrie heeft er van genoten. 
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten, met een drankje voor de aanwezigen namens de dorpsraad.   

Voor verslag: Fried van Otterdijk 


