Het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) Hooge Mierde
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1. Inleiding
In 2008 en 2009 hebben het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden en de dorpsraad van
Hooge Mierde een Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP) opgesteld. De
doelstelling van dit IDOP is om samen met de bewoners een beeld te schetsen van de
leefbaarheid in Hooge Mierde, nu en op termijn. De wensen van bewoners hebben hierbij het
uitgangspunt gevormd. De dorpsbewoners hebben hun inbreng geleverd op drie
bewonersavonden. Tijdens deze avonden zijn de problemen op het gebied van leefbaarheid,
nu en in de toekomst, in kaart gebracht, zijn oplossingsrichtingen geschetst en zijn prioriteiten
aangegeven.
In het IDOP zijn 5 hoofddoelen te onderscheiden, die allemaal bijdragen aan het behoud van
de levendigheid, het dorpse karakter en landelijke uitstraling van Hooge Mierde. In de z.g.
Oplegger zijn deze hoofddoelen vervolgens geconcretiseerd in projecten. Uitgewerkt zijn de
projecten:
1. Versterken positie en functioneren dorpsraad
2. Ontwikkeling woningbouwplan de Leeuwerik
3. Starterswoningen
4. Nieuw gemeenschapshuis De Schakel
5. Toegankelijkheid bushaltes
6. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening
7. Speelvoorzieningen
8. AED’s
9. Herinrichting Sportpark De Leeuwerik
10. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool
11. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
12. Marktplaats Cultuurpoort
13. Onderhoud voet- en fietspaden
14. Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid
15. Recreatieve poort De Spartelvijver
De Oplegger diende tevens als grondslag voor een subsidie-aanvraag uit de provinciale
regeling Perspectiefrijk Brabant. Daar is positief door de provincie Noord-Brabant op
gereageerd. Op een totaalbedrag van € 10.217.159 heeft de provincie een subsidie van
€ 997.679 beschikbaar gesteld.
De uitvoering van deze projecten had in oktober 2011 klaar moeten zijn. Doordat het project
“herinrichting Sportpark De Leeuwerik” niet op tijd kon worden opgeleverd, heeft het
provinciebestuur een jaar uitstel verleend, tot oktober 2012.
In dit IDOP-eindverslag legt de dorpsraad Hooge Mierde verantwoording af van de
activiteiten die hij ontplooid heeft om de projecten waarbij de raad meer dan een adviserende
rol speelde te realiseren. Van drie van deze projecten (Versterken positie en functioneren
dorpsraad, Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening en AED’s) heeft de raad
ook (gedeeltelijk) het budget beheerd. Tevens wordt aangegeven of de doelstellingen van de
projecten zijn gehaald.
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2. Versterken positie en functioneren dorpsraad
Doelstelling
De communicatie tussen de Dorpsraad Hooge Mierde en de inwoners van Hooge Mierde
verbeteren, waardoor de legitimiteit en het draagvlak van de Dorpsraad vergroot worden.
Werkwijze
• Om de doelstelling te bereiken heeft de dorpsraad voor specifieke onderwerpen themaavonden gehouden. Tijdens deze thema-avonden zijn werkgroepen tot stand gekomen.
• De communicatie met onze inwoners hebben we kunnen verbeteren door gebruik te gaan
maken van periodieke nieuwsbrieven (± 4 per jaar), publicaties in het plaatselijke
informatieblaadje en het ontwikkelen van een website.
• De communicatie met de gemeente hebben we kunnen verbeteren door het instellen van
een regiegroep die periodiek bij elkaar is gekomen om voortgang van de IDOP projecten te
bespreken en andere onderwerpen te bespreken. Ook is een contactambtenaar bij de
gemeente aangewezen, overigens kan de dorpsraad ook rechtstreeks contact opnemen met
collegeleden en andere vakambtenaren.
Resultaat
• Een eigen website met enquêtemodule (www.dorpsraadhoogemierde.nl).
• Sociale media ingezet zoals het twisteraccount @DRHoogeMIerde met 22 volgers.
• 12 nieuwsbrieven met IDOP-gerelateerde informatie.
• Deelname aan de jaarmarkt Hooge Mierde in 2011 en 2012.
• Als promotiemateriaal is het “Mierds vragenspel” ontwikkeld.
• Thema bijeenkomsten georganiseerd zoals: jaarvergaderingen, ontmoetingsavonden (met
college), verkeersveiligheid, speelvoorzieningen, zorg en welzijn, jongerenavond en
inwonersavond.
• Inwonerspeilingen gehouden met name met betrekking tot zorg en welzijn.
Conclusie
De doelstelling is gerealiseerd.
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3. Starterswoningen
Doelstelling
Realiseren van betaalbare woningen voor jongeren uit Hooge Mierde.
Werkwijze
• Om te bepalen welke vraag en behoefte er is onder de starters uit Hooge Mierde zijn er 2
publicaties c.q. oproepen geplaatst in het plaatselijk weekblaadje De Klepper.
• In de periodieke nieuwsbrieven van de dorpsraad zijn voor het vormen van een
startersgroep (CPO) 2 oproepen geplaatst. (Nieuwsbrief november 2010 en februari 2012).
• Tijdens de georganiseerde Jongerenavond (26 oktober 2012) is dit onderwerp besproken.
Resultaat
• Geen reactie van de doelgroep op de oproepen en publicaties.
• Tijdens de jongerenavond blijkt de behoefte van de aanwezige jongeren aan wonen in
Hooge Mierde minimaal.
• Gezien de economische situatie ligt de woningbouwproductie landelijk gezien op een laag
niveau, zo ook in Hooge Mierde.
• De huidige financiële situatie maakt het moeilijk voor de jonge starters op de woningmarkt
om hun financiering zelfstandig rond te krijgen.
Conclusie:
Doelstelling is niet haalbaar gebleken.
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4. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening
Dolstelling
Uitbreiden en verbeteren van de voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn om Hooge
Mierde levensloopbestendig te maken.
Werkwijze
• Dit project is in eerste instantie georganiseerd door de werkgroep Zorg en Welzijn van de
dorpsraad. Vanwege de omvang van de problematiek en het gegeven dat dit project
eigenlijk geen einddatum heeft, is in 2011 besloten van de werkgroep een zelfstandige
stichting te maken. Deze stichting heeft nauwe banden met de dorpsraad.
• Het project is begonnen op 8 december 2009 met een info-avond voor 55-plussers over de
behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, nu en in de toekomst, in Hooge Mierde.
• Tijdens de projectperiode zijn diverse info-avonden gehouden voor de inwoners van
Hooge Mierde over de z.g. Kanteling en de recente ontwikkelingen in de zorg, waarbij het
accent lag op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
• Er is, in samenwerking met het gemeentelijke loket A tot Z en de werkgroepen Zorg en
Welzijn van Lage Mierde en Hulsel, een dorpsservicepunt (DSP) opgezet, bemand door
vrijwilligers. In april 2011 werd hiermee begonnen in het museum De Bewogen Jaren; op
11 december 2011 werd het DSP officieel geopend in zijn definitieve locatie, het nieuwe
gemeenschapshuis De Schakel. Een dorpsservicepunt is een fysieke locatie waar
informatie te verkrijgen is over beschikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Verder
worden vanuit dit servicepunt diensten geleverd. Het DSP biedt verder de mogelijkheid
voor dorpsbewoners om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten (“huiskamer”).
Voor het DSP zijn veertien vrijwilligers geworven. Zij hebben een aantal cursussen
gevolgd om hen voor te bereiden op hun taak.
• In het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel is een sleutelpost gecreëerd die ten behoeve
van professionele hulpverlening bij alarmering 24 uur toegankelijk is.
• Aan de heer A. Antonis, oud-wethouder van de gemeente Reusel-De Mierden is
gevraagd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor zorg- en
welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde, met speciale aandacht voor 24-uurs zorg en nietplanbare zorg. Dit heeft geleid tot het rapport “Steunsystemen in Hooge Mierde”.
• Aan de heer Antonis is gevraagd de stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde te assisteren
bij de implementatie van de voorstellen uit het rapport “Steunsystemen in Hooge Mierde”.
Daartoe heeft hij diverse gesprekken gevoerd met de z.g. ketenpartners, professionele en
niet-professionele organisaties op het gebied van zorg en welzijn in de regio.
Resultaat
• In gemeenschapshuis De Schakel is een dorpsservicepunt ingericht. De vraag- en
informatiefunctie van dit DSP blijft nog achter bij de verwachtingen. Blijkbaar is de
drempel naar dit servicepunt te hoog. Gezocht wordt naar mogelijkheden om die drempel
te verlagen. Vanuit het DSP is een goed lopende vervoers- en klussendienst opgezet.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte die tijdens de info-avond op 8
december 2009 is gebleken. Verder wordt een bibliotheekfaciliteit ingericht, waar leden
van de bibliotheek in Reusel m.b.v. een computer boeken kunnen aanvragen, die
vervolgens in De Schakel kunnen worden opgehaald. Daarnaast is er een
boekenruilservice, waar alle inwoners van Hooge Mierde gebruik van kunnen maken. Er is
een “huiskamer” ingericht met een leestafel en zitjes, waar druk gebruik van wordt
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•

•

•

•
•

gemaakt, vooralsnog gedurende een middag in de week. Vanwege gebleken behoefte,
bestaat het voornemen om de “huiskamer” meer dagdelen open te stellen.
Uit het onderzoek van de heer Antonis is gebleken dat het realiseren van 24-uurs zorg in
Hooge Mierde momenteel niet mogelijk is. Het aantal (potentiële) cliënten is daarvoor te
gering. Het accent is daarna gelegd op het opzetten van maatschappelijke steunsystemen.
Daarover zijn intensieve gesprekken gevoerd met professionele en niet-professionele
organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Dit heeft geresulteerd in een
intentieverklaring die door deze organisaties op 29 oktober 2012 is getekend en waarin zij
de intentie uitspreken “zich gezamenlijk in te zetten om het voorzieningenniveau met
betrekking tot de leefdomeinen zorg, welzijn en wonen voor de toekomst houdbaar en
duurzaam te ontwikkelen/versterken en te verankeren binnen de samenleving van de
kernen in Reusel-De Mierden.”
Kort na het verschijnen van het rapport “Steunsystemen in Hooge Mierde” hebben de
werkgroepen Zorg en Welzijn van Hulsel en Lage Mierde zich achter de conclusies uit dit
rapport geschaard. Sindsdien zijn beide werkgroepen en de stichting Zorg en Welzijn
Hooge Mierde gezamenlijk opgetrokken in het implementatietraject.
Inmiddels hebben de inspanningen ertoe geleid dat twee organisaties die actief zijn in de
gemeente op het gebied van zorg en welzijn, RSZK en Zuidzorg, voor de kernen Hulsel,
Lage Mierde en Hooge Mierde beginnen met wijkteams, waarin een wijkverpleegkundige
de coördinatie op zich zal nemen.
Het college van B&W van Reusel-De Mierden heeft inmiddels uitgesproken het opzetten
van maatschappelijke steunsystemen in zijn WMO-beleid te integreren.
Door de verschillende info-avonden worden steeds meer dorpsbewoners zich bewust van
de grote veranderingen die zich op het terrein van zorg en welzijn aan het voltrekken zijn
en de consequenties die dat voor hen heeft.

Conclusie
Gesteld kan worden dat in de projectperiode een forse stap gezet is om de doelstelling van dit
project te realiseren. Alleen 24-uurs zorg in Hooge Mierde is niet haalbaar gebleken. Er is dus
geen centraal gelegen voorzieningenpost, van waaruit deze zorg geleverd zou worden,
opgezet. Met het verstrijken van de IDOP-periode komt uiteraard geen einde aan het project
zorg en welzijn. Vol energie en met inzet van talloze vrijwilligers wordt voort gegaan op de in
geslagen weg: het opzetten van maatschappelijke steunsystemen en het uitbouwen van het
dorpsservicepunt, al naar gelang de gebleken behoefte.
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5. Speelvoorzieningen
Doelstelling
Een optimale afstemming tussen de wensen en behoeften aan ruimte voor buiten spelen en
ontmoeten van burgers aan de ene kant en de gemeentelijke mogelijkheden zowel ruimtelijk,
inhoudelijk als financieel aan de andere kant. Hierbij moet het aanbod worden afgestemd op
de leeftijdsgroepen en de ontwikkeling daarvan.
Werkwijze
• Met de gemeente zijn de bestaande speelplekken geïnventariseerd en is bekeken waar
eventueel nieuwe speelplekken gerealiseerd kunnen worden.
• In juni 2010 is een info-avond gehouden voor de inwoners van Hooge Mierde om de
behoefte te peilen. Tevens werd op deze avond een werkgroep opgericht om de plannen
verder uit te werken.
• Deze werkgroep heeft de mogelijkheden bekeken van de bestaande locaties Trefpunt en
Zilverslag en is nagegaan waar in de nieuwe woonwijk De Leeuwerik een speelplek
gerealiseerd kan worden.
• In september 2010 is aan de leerlingen van basisschool De Akkerwinde wat voor wensen
zij hebben m.b.t. speelplekken. Daaruit bleek dat de kinderen een voorkeur hebben voor
speelplekken waar zowel jonge als oudere kinderen kunnen spelen.
• Op basis van de behoeftepeilingen heeft de werkgroep een plan, inclusief begroting,
gemaakt. De gemeente stelde vervolgens een uitvoeringsplan op.
• In september 2011 is aan de leerlingen van de basisschool gevraagd om een naam te
bedenken voor de gerenoveerde speelplek aan de Zilverslag en de nieuwe speelplek aan de
Poelshof in De Leeuwerik.
• Op 15 oktober 2011 openen wethouder Van de Ven en de kinderen die de namen
Zilvertuin en Leeuwerwei bedacht hebben officieel de speelplekken.
Resultaat
• Aan de Zilverslag is de bestaande speelplek volledig gerenoveerd.
• Aan de Poelshof in de nieuwe woonwijk De Leeuwerik is een nieuwe speelplek
aangelegd.
Conclusie
De doelstelling is volledig gerealiseerd.
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6. AED’s
Doelstelling
Op dit moment zijn de aanrijtijden van ambulances betrekkelijk lang. Om het zorgniveau van
de kern te handhaven of te verbeteren is het plaatsen van AED’s (Automatische Externe
Defibrillators) noodzakelijk.
Werkwijze

•
•
•

Op 16 juli 2009 is een druk bezochte info-avond belegd waarop uitgelegd werd welke
handelingen vereist zijn bij een hartstilstand, hoe een AED werkt en hoe het
alarmeringssysteem SMS Alert functioneert.
Naar aanleiding van deze avond en perspublicaties hebben zich 52 dorpsbewoners
aangemeld voor de cursus reanimeren en AED-gebruik. De deelnemers aan de cursus
hebben zich ook aangemeld voor SMS Alert.
In de daarop volgende jaren zijn regelmatig herhalingscursussen gegeven, zodat de
behaalde certificaten hun geldigheid behouden.

•
•

Met IDOP-gelden zijn in Hooge Mierde 2 AED’s geplaatst.

•
•

Een zelfde afspraak is gemaakt met de Academy van de familie Bartels.

•

•

Met eetcafé Het Dörp is afgesproken dat de door deze ondernemer aangeschafte AED voor
algemeen gebruik toegankelijk is.
Bij het sportpark aan de St. Cornelisstraat is een vijfde AED geplaatst. Deze is gedeeltelijk
gefinancierd door de stichting Zorg en Welzijn en gedeeltelijk door middel van sponsoring.
De plaatselijke voetbalvereniging HMVV neemt het beheer van deze AED op zich.
Met de lopersgroep van Hooge Mierde zijn in 2010 een aantal sponsorlopen georganiseerd
ten behoeve van het AED-project in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Deze leverden
€ 1300 op. Het is de bedoeling dat dergelijke sponsoractiviteiten jaarlijks georganiseerd
worden.
Voorafgaand aan deze sponsorlopen is op de basisscholen van de drie kernen voorlichting
gegeven over het doel van deze activiteit en over AED’s.

Resultaten

•
•
•

In Hooge Mierde zijn vijf AED’s beschikbaar. Zij zijn zo geplaatst dat binnen zes minuten
na een SMS Alert-melding van een hartstilstand een vrijwilliger met een AED ter plaatse
kan zijn.
Momenteel zijn er 42 vrijwilligers met een geldig certificaat voor reanimatie en AEDgebruik. Zij nemen deel aan SMS Alert.
De stichting Zorg en Welzijn is in staat gebleken sponsorgelden aan te trekken om de
continuïteit van het AED-project te waarborgen.

Conclusie
De doelstelling is volledig gerealiseerd.
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7. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool
Doelstelling
Verbetering van de verkeersveiligheid op de doorgaande route.
Werkwijze
• Om te bepalen welke behoefte er is onder de inwoners om de verkeersveiligheid te
verbeteren is er een publicatie/oproep geplaatst in het plaatselijk weekblaadje De Klepper.
• Met de inwoners die hebben gereageerd is een informatie/overleg avond gehouden waarbij
de doelstelling van de te vormen werkgroep is besproken en vastgelegd.
• Er is een werkgroep ontstaan met 8 leden.
• Er is periodiek overleg geweest met de betreffende ambtenaar van de gemeente om de
ideeën af te stemmen op haalbaarheid.
• Door de basisschool is, samen met kinderen en ouders, in maart 2011 het rapport
“Basisschool de Akkerwinde & IDOP – Verkeersveiligheid in Hooge Mierde volgens de
kinderen en ouders” opgeleverd. Dit is input geweest voor de werkgroep om
verbeterpunten te onderbouwen.
Resultaat
• De verkeerssluis Sint Cornelisstraat-Kuilenrode is verbeterd waardoor de snelheid van het
inkomende verkeer wordt verminderd.
• Ter hoogte van de toegang tot het sportpark (Sint Cornelisstraat) is een snelheidremmend
plateau aangebracht.
• Ter hoogte van de basisschool is een gemarkeerde oversteekplaats, Leendestraat - Sint
Cornelisstraat, gerealiseerd in combinatie met een knipperinstallatie.
• De oversteek en parkeersituatie bij de basisschool is aan de zijde van de Averbodelaan
verbeterd.
• Het instellen van een parkeerverbod aan één zijde van de weg is onderzocht. Gezamenlijk
met de gemeente is geconcludeerd dat een dergelijke maatregel gezien de (in tijd) beperkte
overlast een te grote ingreep is. Ook het handhaven van een dergelijk verbod wordt, gezien
de prioritering bij de verkeerspolitie, als een groot probleem gezien. Uiteindelijk wordt de
maatregel te ingrijpend geacht in relatie tot de parkeerproblematiek en overlast.
• De reële en haalbare verbeterpunten zijn door de gemeente opgenomen in het GVVP.
• Regelmatig zijn er snelheidsindicatoren langs de doorgaande route geplaatst zodat
passerend verkeer op de snelheid wordt geattendeerd.
Conclusie
Door het project is de verkeersveiligheid vergroot.
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8. Onderhoud voet- en fietspaden
Doelstelling
Een verbetering van de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en “WMO-proef” maken door
goed onderhouden voet- en fietspaden.
Werkwijze
• Dit onderwerp is meegenomen in het project van de werkgroep Verkeersveiligheid.
Resultaat
• Door de werkgroep en de basisschool zijn de knelpunten geïnventariseerd en besproken
met de gemeente. De knelpunten zijn opgenomen in het gemeentelijk GVVP.
• Bij de verkeerssluis Sint Cornelisstraat-Kuilenrode is het doorgaande fietspad buiten de
verkeerssluis gehouden zodat de fietser geen “last” heeft van het gemotoriseerde verkeer
en andersom.
• Het voetpad aan De Stad is volledig opgebroken en opnieuw aangelegd. Dit was nodig
omdat het voetpad zeer slecht was door de worteldruk van de naastgelegen bomen. Deze
bomen zijn verdwenen ten gunste van de veiligheid voor de voetgangers op het voetpad.
• Ten behoeve van gewenste voetgangers routes zijn oversteekplaatsen beter gemarkeerd
(Myrthaplein – Kerkstraat) of van een markering voorzien (Leendestraat – Sint
Cornelisstraat).
Conclusie
De doelstelling is gerealiseerd.
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9. Stimulatie kleinschalige bedrijvigheid
Doelstelling
Kansen bieden aan startende ondernemers en duidelijkheid scheppen over groeimogelijkheden
binnen het dorp.
Werkwijze
• Diverse keren is het onderwerp besproken bij de dorpsraadvergaderingen en bij de
periodieke overleggen met gemeente. Gezien de beperkte financiële middelen is
geconcludeerd dat gezien de bestaande initiatieven dit bedrag te gering is om een
aanvullend deskundig onderzoek te laten uitvoeren waarbij reële en haalbare handvatten
worden beschreven.
Resultaat
• De geldelijke middelen zijn uitgegeven aan ondersteuning van het starterscafé. Dit
initiatief past precies binnen de beschreven doelstelling.
Opmerking
• De Rabobank organiseert in de Kempen regelmatig bijeenkomsten voor startende
ondernemers om de financiële vragen en “hindernissen” te bespreken.
• De Kamer van Koophandel biedt de startende ondernemers informatie avonden aan om hen
wegwijs te maken in de wereld van de ondernemer.
Conclusie
Het beschikbare budget is conform de doelstelling besteed.
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10. Financiën
In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de IDOP-gelden die de
dorpsraad in beheer heeft gehad, te weten het budget van de projecten ‘Versterken positie
dorpsraad Hooge Mierde (budget Dorpsraad), ‘Verbeteren (toegankelijkheid) zorg- en
dienstverlening (budget Zorg en Welzijn) en AED’s (budget AED’s).
IDOP-budget Dorpsraad
Uitgaven
Subsidie
Laptop, beamer, scherm
Bouw en beheer website
Nieuwsbrieven
Thema-avonden
Scholing dorpsraad
Promotie dorpsraad
Totaal
Saldo

1.827,00
11.268,82
1.679,65
1.332,89
1.069,90
4.552,63
21.730,89
1.519,11

Inkomsten
€ 23.250,00

23.250,00

Van het budget Zorg en Welzijn is aan het eind van de IDOP-periode € 10.000 terug gestort
naar de gemeente ten behoeve van de inrichting van de ruimte voor de
bibliotheekvoorziening. Omdat een deel van de doelstelling van dit project, het realiseren van
24-uurs zorg, niet is gerealiseerd, resteert nog een aanzienlijk saldo.
IDOP-budget Zorg en Welzijn
Uitgaven
Subsidie
Terug gestort naar gemeente
Vergaderkosten
Oprichten stichting
Behoeftepeiling
Inrichten dorpservicepunt en “huiskamer”
Sleutelkluis
Project “Steunsystemen”
Promotie Zorg en Welzijn
Training vrijwilligers
Inrichten bibliotheekpunt
Klussendienst
Totaal
Saldo

€ 10.000
1.427,80
541,18
169,35
14.615,35
2.975,00
2.143,50
327,25
1.972,05
1.371,19
1.414,95
36.957,62
15.971,38

Inkomsten
€ 52.929,00

52.929,00

Het totaal budget van het project AED’s bedroeg € 6.500. Nadat de gemeente uit dit budget
twee AED’s voor Hooge Mierde had gekocht en geïnstalleerd, werd het restant van het budget
(€ 2.796,18) in beheer van de dorpsraad gegeven. In 2011 was dit budget volledig besteed,
waarna het project AED’s als IDOP-project werd afgesloten.
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IDOP-budget AED’s
Uitgaven
Subsidie
Sponsoring
Eigen bijdrage cursisten
(Onderdelen) AED’s
Cursussen
Vergaderkosten
Totaal
Saldo

97,52
3.334,38
247,50
3.679,40
2.439,78

14

Inkomsten
€ 2.796,18
2.377,00
946,00

6.119,18

