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Inleiding
De Dorpsraad zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de
verbetering van de leefbaarheid in Hooge Mierde. Leefbaarheid in een
kleine kern zoals Hooge Mierde heeft natuurlijk direct te maken met
huisvesting, zorg, veiligheid, ontspanning en openbare ruimte.
De Dorpsraad is op 19 januari 2004 begonnen als een stichting in oprichting.
Op 14 oktober 2004 is de Dorpsraad bij notariële akte officieel opgericht als
stichting.
Op grond van verstrekte subsidie door de gemeente Reusel-De Mierden is
een verplichting opgelegd voor de verantwoording van de beschikbare
geldelijke middelen. Middels dit jaarverslag doen wij naast een financiële
ook een activiteiten verslag over het jaar 2009.
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De Dorpsraad van Hooge Mierde
Per 1 januari 2009 bestond de Dorpsraad uit:
Peter van de Noort
Jos Veldhoven
Ad van Dooren
Jaan Jansen-Abrahams
Jan van Gompel
Ann van den Borne
Jurgen van Krevel

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: lid
: lid
: lid
: lid

Per 31 december 2009 waren lid:
Peter van de Noort
Jos Veldhoven
Ad van Dooren
Jaan Jansen-Abrahams
Ann van den Borne
Jurgen van Krevel

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: lid
: lid
: lid

Een aantal malen hebben we geprobeerd het ledental van de Dorpsraad op
het gewenste aantal van negen te brengen. Er is vooral behoefte aan
uitbreiding met een of meerdere jongeren en/of een vertegenwoordiger van
het buitengebied van Hooge Mierde. De inspanningen zijn tot nu toe helaas
zonder succes gebleven.
De uitvoering van het IDOP is in het verslagjaar in hoge mate
richtingbepalend geweest voor de activiteiten van de Dorpsraad. Er zijn 11
reguliere vergaderingen van de Dorpsraad geweest. Naast deze reguliere
vergaderingen zijn er diverse bijeenkomsten geweest van de werkgroepen
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een of meer van de IDOPprojecten. Om de voortgang van het IDOP-proces te bewaken is een
regiegroep ingesteld, bestaande uit wethouder Antonis en Nannie Villevoye
van de gemeente en Peter van de Noort en Jos Veldhoven namens de
Dorpsraad. Ook deze regiegroep is in het verslagjaar regelmatig bij elkaar
geweest.
Ann van den Borne vertegenwoordigde de Dorpsraad in de gemeentelijke
adviescommissie WZW.
Op maandag 6 april 2009 hebben de Dorpsraad Hooge Mierde en de
gemeente een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin wordt niet
alleen aangegeven hoe gemeente en Dorpsraad met elkaar zullen omgaan
maar ook hoe en wanneer de Dorpsraad bij voorgenomen plannen van de
gemeente voor Hooge Mierde betrokken zal worden. Voor de Dorpsraad
tekende voorzitter Peter van de Noort en voor de gemeente burgemeester
Tuerlings en wethouder Toon Antonis.
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Activiteiten in het kader van IDOP/Oplegger
1. Inleiding
Het verslagjaar heeft voor de Dorpsraad in belangrijke mate in het teken
gestaan van de uitvoering van de projecten die in het Integraal
DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP) van Hooge Mierde en in de z.g.
Oplegger zijn opgenomen.
Nadat in het voorjaar van 2008 het IDOP was vastgesteld, zijn de daarin
opgenomen projecten verder uitgewerkt in de Oplegger. Die Oplegger was
tevens bedoeld om bij de provincie subsidie aan te vragen voor de
uitvoering van die projecten. In mei 2009 keurde de gemeenteraad de
Oplegger goed, waarna op basis daarvan een subsidie van € 997.679,- is
aangevraagd. In oktober kregen de gemeente en de Dorpsraad het bericht
dat de provincie de gevraagde subsidie volledig heeft toegekend.
In het IDOP/Oplegger is hoge prioriteit toegekend aan de volgende
projecten:
1. een nieuw gemeenschapshuis De Schakel;
2. verbeteren van de functie en het functioneren van de Dorpsraad;
3. verbetering van de zorg- en dienstverlening, waaronder het plaatsen van
een aantal automatische externe defibrillatoren (AED’s);
4. vergroting van de verkeersveiligheid op de doorgaande routes (De Stad,
Myrthaplein, St. Cornelisstraat en Kuilenrode)
Verder zijn in het IDOP/Oplegger nog de volgende projecten opgenomen:
- de verdere ontwikkeling van woningbouwplan De Leeuwerik, inclusief
starterswoningen;
- het verbeteren van de toegankelijkheid van bushaltes;
- het verbeteren van de speelvoorzieningen;
- de herinrichting van sportpark De Leeuwerik;
- het onderhoud van fiets- en voetpaden;
- het ontwikkelen van een recreatieve poort bij De Spartelvijver en
- het ontwikkelen van een Marktplaats Cultuurpoort.
Hoewel de subsidie pas in oktober is toegekend, zijn er in het verslagjaar al
allerlei activiteiten ontplooid in het kader van de vier projecten die de
hoogste prioriteit hebben gekregen.
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2. Het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel
Het project “een nieuwe Schakel” is het belangrijkste project in het kader
van het IDOP maar zeker ook in het kader van het behoud en verbetering
van de leefbaarheid in de kern.
De gemeente heeft adviesbureau Vitri verzocht het project te begeleiden. In
ieder geval om samen met een projectgroep invulling te geven aan een
functioneel programma van eisen.
Zodra de gemeenteraad het IDOP heeft vastgesteld is een projectgroep
gevormd bestaande uit:
- Peter van de Noort namens Dorpsraad
- Jurgen van Krevel namens Dorpsraad
- Marc Smolders namens Stichting De Schakel
- Wim Mariën namens Stichting De Schakel
- Franc Das namens Gemeente
- Marjo Luttels namens Gemeente
- Margreet van Swol namens Stichting kinderopvang De Paraplu
Na een 1e bijeenkomst in mei waarin de doelstelling “een functioneel
programma van eisen” is vastgesteld is de projectgroep vanaf juni tot eind
augustus begeleiding van het bureau Vitri 2-wekelijks bijeen geweest.
Naast dit functioneel programma is ook een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd.
Tijdens de bijeenkomsten zijn 4 scenario’s besproken en de mogelijkheden
en haalbaarheid uitgewerkt. Deze scenario’s zijn:
- Verbouw en renovatie van de huidige Schakel
- Nieuwbouw op de huidige lokatie
- Nieuwbouw in De Leeuwerik
- Samenwerking en verbouw van De Bijenkorf
Eind augustus heeft de projectgroep haar producten opgeleverd waarbij
geconcludeerd is dat nieuwbouw noodzakelijk is. Voor de lokatie is De
Leeuwerik het meest voor de hand liggend gezien de mogelijkheden tot
uitbreiding in de toekomst.
Op 8 september heeft de gecombineerde commissie Inwoners en Ruimte
een werkvergadering gehouden op lokatie, De Schakel, met als enige
agendapunt “een nieuwe Schakel”. Tijdens deze avond hebben diverse
organisaties ingesproken:
- De Dorpsraad
- De Schakel
- Kinderopvang De Paraplu
- Sirena Musica
- Oudervereniging KBO
- Korfbalvereniging DDW
Vervolgens is uit nader onderzoek door de gemeente naar voren gekomen
dat de lokatie De Leeuwerik geen alternatief was. Inmiddels is wel duidelijk
dat nieuwbouw de enig juiste optie is. Hierdoor is nieuwbouw op de huidige
lokatie het enige alternatief.
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Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 15 december
2009, behandeling in september, oktober en november was om
verschillende redenen niet mogelijk, de financiële middelen voor de
nieuwbouw beschikbaar gesteld.
In de periode van september tot december heeft de projectgroep haar
werkzaamheden wel voortgezet. Naast het functioneel programma van
eisen is een technisch programma van eisen opgesteld en is voorbereidend
werk verricht om het proces van de architectenkeuze, na beschikbaarstelling
van de middelen, snel te kunnen starten. Nog voor de kerst van dit jaar zijn
een aantal architectenbureau’s geïnformeerd over het feit dat zij in januari
worden uitgenodigd om deel te nemen aan een presentatie voor nieuwbouw
van een multifunctionele accommodatie op de huidige lokatie.
Na de besluitvorming van de gemeenteraad heeft de Dorpsraad zich, zoals
bij aanvang reeds was medegedeeld, uit de projectgroep terug getrokken.
De contacten met Stichting De Schakel zijn zodanig dat de voortgang of
vertraging snel kan worden gecommuniceerd. Hierdoor blijft de Dorpsraad
op de hoogte van de ontwikkelingen.
De Dorpsrdaad gaat wel zitting nemen in de te vormen deelprojectgroepen.
Hierbij valt te denken aan inrichting, subsidiering en communicatie.
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3. Een betere Dorpsraad
Wil de Dorpsraad zijn doel, het verbeteren van de leefbaarheid van Hooge
Mierde, bereiken dan zijn goede contacten met gemeente en
dorpsbewoners van essentieel belang.
Op 6 april is een samenwerkingsconvenant tussen de gemeente en
dorpsraden getekend. Een 1e stap in de verbetering van de communicatie
met de gemeente. Er is nu een structuur opgezet waarbij regelmatig overleg
plaats vindt tussen gemeente en Dorpsraad, de zgn regiegroep.
De Dorpsraad vindt het echter ook van zeer groot belang om intensief met
de dorpsgemeenschap te communiceren. Hierdoor blijft iedereen op de
hoogte van alle lopende projecten en plannen. Ook kan de Dorpsraad
hierdoor zelf op de hoogte blijven van wat er in het dorp speelt en wat de
wensen van de inwoners zijn.
Om dit doel te bereiken is de Dorpsraad gestart met het verspreiden van
Nieuwsbrieven. In 2009 zijn er 3 verschenen.
Een ander middel ter verbetering van de communicatie is de digitale weg. In
september 2009 hebben wij dan ook onze website gelanceerd
(www.dorpsraadhoogemierde.nl). Op deze website is alle informatie en
voortgang van de verschillende projecten terug te vinden als ook de
verslagen van vergaderingen en de nieuwsbrieven.
Daarnaast blijft de Dorpsraad gebruik maken van het plaatselijk
informatieblaadje De Klepper. Ook wordt met enige regelmaat gepubliceerd
in het gemeentelijke informatiebulletin D’n Uitkijk.
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4. Zorg en Welzijn
4.1 AED’s

In de Oplegger is geld gereserveerd voor de plaatsing van twee AED’s in
Hooge Mierde (€ 6.500). Op 16 juli heeft de al bestaande werkgroep Zorg en
aan de slag”
Welzijn van de Dorpsraad onder het motto “Hooge Mierde
een informatie-avond gehouden over hoe mensen geholpen kunnen worden
die een hartstilstand krijgen door middel van reanimatie, een AED en het
alarmeringssysteem SMS Alert. De informatie-avond werd door ongeveer 60
belangstellenden bezocht. Die avond meldden zich al 25 personen aan voor
de cursus reanimeren en AED-gebruik. In de maanden daarna zijn er nog
enkele tientallen bij gekomen, zodat in het najaar voor 52 inwoners van
Hooge Mierde de cursus gehouden kon worden. De meesten gaven zich
ook op voor SMS Alert. Zij krijgen via het alarmnummer 112 een oproep
wanneer in hun omgeving iemand getroffen wordt door een hartstilstand.
In december zijn twee AED’s in Hooge Mierde opgehangen. Een derde AED
is aangeschaft door eetcafé Het Dörp en ter beschikking gesteld van de
Mierdse gemeenschap.
4.2 Discussie-avond zorg- en welzijnsvoorzieningen

Op 8 december 2009 heeft de werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad
een discussie-avond gehouden over de behoefte aan zorg- en
welzijnsvoorzieningen, nu en in de toekomst, in Hooge Mierde. Op die
avond werd door ongeveer 30 55-plussers onder leiding van de toenmalige
wethouder Toon Antonis levendig gediscussieerd over de mogelijkheden om
het niveau van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde op peil te
houden of zelfs te verbeteren. Hiervoor werden verschillende suggesties
gedaan, waarbij men toch duidelijk van mening was dat niet langer meer het
heil van de landelijke en gemeentelijke overheid te verwachten is. De
aanwezigen beseften dat men in de toekomst steeds meer afhankelijk wordt
van zelfwerkzaanheid en formele en informele netwerken, zoals familie,
buren, vrienden en vrijwilligers. Om Hooge Mierde “levensloopbestendig” te
houden werd gesuggereerd om o.m. een boodschappendienst, een
maaltijdvoorziening, voorzieningen om de eenzaamheid te bestrijden en een
klussendienst te organiseren. Ook het gebruik van technische hulpmiddelen
om 24-uurs zorg mogelijk te maken werden aanbevolen, mits de privacy
gewaarborgd blijft. Algemeen was men van mening dat in de toekomst
steeds meer een beroep op vrijwilligers gedaan zal worden en men zag het
als de taak van de werkgroep Zorg en Welzijn om hun inzet te organiseren
en te coördineren.
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5. Verkeersveiligheid
In het IDOP een hoge prioriteit toegekend aan de verkeersveiligheid van de
doorgaande route (weg) in Hooge Mierde, voornamelijk de Sint
Cornelisstraat. Reden om een werkgroep “Sint Cornelisstraat” te vormen,
bestaande uit aanwonende en een afvaardiging van de Dorpsraad.
Later is de naam veranderd in werkgroep “Verkeersveiligheid Hooge
Mierde”, omdat de werkgroep zich naast de Sint Cornelisstraat ook
bezighoudt met de verkeersveiligheid in heel Hooge Mierde, dit in de
breedste zin van het woord.
De werkgroep heeft in 2009 diverse keren overleg gehad met de gemeente
waarin het GVVP (Gemeentelijk Verkeerscirculatieplan en
Verkeersveiligheidsplan) centraal stond. Daarin zijn de volgende knelpunten
aan de orde geweest.
Myrthaplein
Knelpunt: Onduidelijke oversteekplaats met Kerkstraat.
Oplossing: Verhogende maatregelen in de vorm van bebording.
Knelpunt: Bushalte te kort op de bocht.
Oplossing: Verplaatsing bushalte.
Sint Cornelisstraat
Knelpunten: Te hoge snelheid en verkeerd gebruik van de
verkeerssluis/chicane.
Oplossingen: Aanbrengen van plateau ter hoogte van uitrit sportpark.
Reconstructie van verkeerssluis door middel van versmalling met prefab
busdrempel met aan beide zijden een vrijliggend fietspad.
Kuilenrode
Knelpunt: Te hoge snelheid doorgaand verkeer.
Oplossing: Snelheidsremmende maatregel met behulp van een
wegversmalling en taludmarkering ( visueel).
Leendestraat
Knelpunt: Voetpad school (Leendestraat) langs Sint Cornelisstraat
onduidelijk en parkeren van auto’s.
Oplossing: Gedeelte groenstrook ter hoogte van Leendestraat voorzien van
hagen om parkeren te voorkomen.
Algemene aandachtpunten: onderhoud van voet en fietspaden.
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Financiën
Naast een activiteiten verslag maakt ook een financieel verslag deel uit van
het jaarverslag.
De stichting ontvangt van de gemeente een jaarlijkse subsidie als
tegemoetkoming in de onkosten. Verder worden de activiteiten die in het
kader van de IDOP/Oplegger-projecten ondernomen gefinancierd uit de
daarvoor gereserveerde bedragen (inclusief de provinciale subsidie)
Onderstaand verslag maakt duidelijk hoe wij met onze financiën omgaan.

Beginsaldo bank 01-01-2009:

€

Uitgaven:
Reguliere kosten
Kosten bank
Abonnementen
Onkosten leden
Vergaderkosten Dorpsraad
€

6417,53

22,41
143,52
272,00
305,75
---------743,68
-/---------------------€
743,68

Onkosten projecten
Verbetering Zorg- en dienstverlening
AED’s (cursus)
Versterken positie Dorpsraad
* Drukwerk/Nieuwsbrieven
* Opzet website
* Onderhoud website
* Projector/beamer
* laptop
€

391,75
1547,00
482,22
595,00
285,30
1050,00
777,00
--------------5128,27

-/---------------------€
5128,27

Ontvangsten:
Gemeentesubsidie 2009
Bijdragen AED-cursisten

Eindsaldo bank 31-12-2009

€
650,00
€
550,00
----------------------€

+

1745,58
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