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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.
Hoewel aan het ter beschikking stellen van een subsidie door de gemeente ReuselDe Mierden geen verplichting verbonden is voor de verantwoording van deze
middelen, geven we toch een overzicht van de uitgaven die in 2010 zijn gedaan.
Middels dit jaarverslag presenteren wij naast een financieel ook een
activiteitenverslag over het jaar 2010.
Tevens wordt in dit jaarverslag verantwoording afgelegd over de besteding van de
middelen die de gemeente bij brief d.d. 10 juni 2010 aan de Dorpsraad ter
beschikking heeft gesteld voor het uitvoeren van de IDOP-projecten “Verbeteren
functioneren Dorpsraad”, “Verbeteren zorg- en dienstverlening” en “Plaatsen van
AED’s”.
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De Dorpsraad van Hooge Mierde
Per 1 januari 2010 bestond de Dorpsraad uit:
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

Per 31 december 2010 waren lid:
Peter van de Noort
Jos Veldhoven
Ad van Dooren
Jaan Jansen-Abrahams
Ann van den Borne
Ruud van Herk

: 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, door middel van een oproep in onze
nieuwsbrief van november en een bericht in De Klepper. Deze 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 IDOP-projecten. In de vergaderingen van de
regiegroep wordt de voortgang van het IDOP-proces bewaakt. Als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen is wethouder Antonis in de regiegroep vervangen door
wethouder Van de Ven. Ook Nannie Villevoye namens de gemeente en Peter van de
Noort en Jos Veldhoven namens de Dorpsraad maken deel uit van deze regiegroep.
Ook deze regiegroep is in het verslagjaar regelmatig bij elkaar geweest.
Ann van den Borne vertegenwoordigde de Dorpsraad in de gemeentelijke
adviescommissie WZW.
Op 11 november 2010 heeft gedeputeerde Birgit van Haaften een bezoek gebracht
om een beeld te krijgen hoe de onderwerpen uit het Integraal
Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) worden aangepakt en andere ontwikkelingen in
kleine kernen zoals Hooge Mierde.
De gedeputeerde en een delegatie van provinciale staten werden in De Schakel
ontvangen door de gemeente en dorpsraad.
De gedeputeerde was erg geïnteresseerd en na afloop vol lof over de aanpak in
Hooge Mierde: ”zelden zo veel praktische voorbeelden gehoord van hoe je zaken
regelt!”
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Activiteiten in het kader van IDOP/Oplegger

1 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.
In 2010 zijn hier belangrijke stappen gezet, namelijk:
- Architectenkeuze
- Ontwerpplan
- Aanvraag vergunningen
- Aannemerselectie
In het voorjaar is de architectenkeuze gemaakt waarbij alle leden van het bestuur
van De Schakel, 2 bestuursleden van de Dorpsraad en 2 afgevaardigde van de
gemeente betrokken waren. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan Van Asten
Doomen architecten.
Inmiddels zijn de sloopvergunning en bouwvergunning 1e fase verleend. De Schakel
is begin december gesloopt.
Op 24 december 2010 is de aannemingsovereenkomst tussen stichting De Schakel
en de Bouwcombinatie J.A. van Gisbergen en Gebrs. Van Gisbergen ondertekend.
De verschillende werkgroepen zijn inmiddels actief en druk doende met sponsoring,
inrichting en subsidie-onderzoek.
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2. 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.
De Dorpsraad vindt het 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 zijn in 2010 een 4-tal nieuwsbrieven verspreid. Daarnaast is
enkele keren gebruik gemaakt van De Klepper, D’n Uitkijk en plaatselijke pers.
Verder zijn er een viertal thema-avonden gehouden. In samenwerking met de
werkgroep Zorg en Welzijn is nagegaan wat de behoefte in Hooge Mierde is aan
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Op 8 maart werd in de
jaarvergadering van de Dorpsraad een overzicht gegeven van de stand van zaken
van de IDOP-projecten. Op 14 mei hield de DR een brainstormsessie om de relatie
tussen de DR-leden te versterken (teambuilding) en om het beleid voor de komende
jaren uit te stippelen. Op 7 juni ten slotte werd een informatie-avond gehouden over
het IDOP-project “Speelvoorzieningen in Hooge Mierde”.
Een ander middel ter verbetering van de communicatie is de digitale weg. Nadat we
in 2009 onze website hebben gelanceerd (www.dorpsraadhoogemierde.nl) is er
gewerkt aan verbetering hiervan. Een voorbeeld hiervan is de enquête-module
waarvan we in de toekomst meerdere malen gebruik zullen gaan maken.
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3. Starterswoningen
Hoewel de woningbouwmarkt momenteel niet best is moeten we toch positief naar de
toekomst kijken. In “De Leeuwerik” zijn nog mogelijkheden om woningen voor
starters te bouwen. Dit kan projectmatig worden opgezet waarbij de geïnteresseerde
bouwers voldoende vrijheid krijgen hun eigen invulling te geven aan de woning.
Jongeren zijn de spil in het verenigingsleven en dus belangrijk voor het behoud van
de leefbaarheid in Hooge Mierde. Realisatie van starterswoningen is noodzakelijk om
de impuls van de jongeren te behouden.
Door deze jongeren, potentiële starters in de woningmarkt, actief te betrekken bij de
ontwikkeling van de woningen wordt de betrokkenheid bij het dorp nog eens
versterkt.
In algemene zin kunnen we stellen dat de realisatie van starterswoningen een
positief effect heeft op het behoud van de voorzieningen in het dorp ten behoeve van
welzijn en saamhorigheid.
Afgelopen jaar hebben we in onze nieuwsbrief en in De Klepper een oproep gedaan
aan deze doelgroep om zich bij ons te melden om zodoende te onderzoeken of een
starterscollectief (CPO) haalbaar is. Helaas moeten we constateren dat zich in 2010
onvoldoende jongeren hebben gemeld om met een dergelijk project te beginnen.
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4. Zorg en welzijn
4.1 Algemeen
De werkgroep Zorg en Welzijn heeft in 2010 besloten een zelfstandige stichting te
worden. Het is wel de bedoeling een nauwe relatie met de Dorpsraad te handhaven.
Met oud-wethouder A. Antonis is afgesproken dat hij voor de werkgroep een
onderzoek zal instellen naar mogelijke zorgvoorzieningen voor Hooge Mierde, nu en
in de toekomst. Een belangrijk aspect daarbij zijn mogelijkheden voor niet-planbare
zorg. De heer Antonis heeft in het verslagjaar in het kader van zijn onderzoek diverse
gesprekken gevoerd met o.a. zorginstellingen in de regio. De eindrapportage van het
onderzoek vindt in 2011 plaats.
De werkgroep Zorg en Welzijn is in 2010 druk bezig geweest met de vormgeving van
een Dorpsservicepunt Zorg en Welzijn en de verdere uitvoering van het AED-project.
4.2 Het Dorpsservicepunt Zorg en Welzijn
Een Dorpsservicepunt Zorg en Welzijn is een fysieke locatie waar informatie te
verkrijgen is over beschikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Verder is het mogelijk
dat er op termijn vanuit dit servicepunt , na gebleken behoefte, diensten geleverd
worden, zoals een vervoersdienst en een klussendienst. Het servicepunt biedt verder
de mogelijkheid voor dorpsbewoners om elkaar in een ongedwongen sfeer te
ontmoeten. Het dorpsservicepunt wordt bemenst door vrijwilligers.
In 2010 is intensief overleg gevoerd met de gemeente en soortgelijke werkgroepen
uit Lage Mierde en Hulsel over de vormgeving van het dorpsservicepunt. Het is
nadrukkelijk de bedoeling dat de activiteiten van de servicepunten in de kernen op
elkaar afgestemd worden. Zo hebben alle drie de servicepunten een soortgelijk logo.
Het is de bedoeling dat het Dorpsservicepunt Hooge Mierde gevestigd wordt in het
nieuwe gemeenschapshuis De Schakel. In afwachting van de opening van dit
gemeenschapshuis wordt het servicepunt tijdelijk gehuisvest in de kantine van het
museum “De bewogen jaren”.
Inmiddels is een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersprofiel door de werkgroep
vastgesteld. Begonnen is met het werven van vrijwilligers.
4.3 AED’s
Op dit moment zijn er in Hooge Mierde 4 AED’s, waarvan er 2 uit de IDOPprojectgelden zijn betaald. Er hangt nu een AED bij de fam. Castelijns in Langvoort,
bij de fam. Dickens in de Averbodelaan, bij café-snackbar ’t Dörp en bij de Academy
van de fam. Bartels. Met camping Het Zwartven zijn nog gesprekken gaande over de
aanschaf van een vijfde AED. Op twee AED’s moet nieuwe software geïnstalleerd
worden, omdat er door een fout in de huidige software wereldwijd 2 AED’s geweigerd
hebben tijdens een reanimatie.
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In mei hebben nog 14 inwoners van Hooge Mierde een cursus reanimatie en AEDgebruik gevolgd. Onder hen waren verscheidene jongeren, hetgeen aangeeft dat het
project breed gedragen wordt. In september hebben 21 personen en in december 6
personen de herhalingscursus gevolgd. In totaal zijn nu 42 mensen aangemeld bij
AED-alert. Wellicht hebben zich nog enkelen aangemeld via de BHV-cursus van hun
bedrijf.
In mei en juni is met de lopersgroep van Hooge Mierde een aantal sponsorlopen in
de gehele gemeente georganiseerd. In het kader daarvan is aan de kinderen van alle
gemeentelijke basisscholen uitleg gegeven over AED’s en het doel van de
sponsorlopen. In totaal heeft het evenement €1300 opgeleverd, die verdeeld zijn
over de 4 kerkdorpen. Afgesproken is om ieder jaar een sponsorloop ten bate van
het AED-project te houden. In 2011 is dat op 28 mei met als thema “Bewegen”.
Tijdens de sponsorloop heeft HMVV €300 beschikbaar gesteld voor het AED-project
in Hooge Mierde.
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5. Verkeersveiligheid
In het IDOP is een hoge prioriteit toegekend aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid en het oplossen van een aantal knelpunten. Daartoe is de
werkgroep “Verkeersveiligheid Hooge Mierde” gevormd bestaande uit een aantal
inwoners en een afvaardiging van de Dorpsraad. Veranderingen in verkeerssituaties
zijn altijd zichtbaar; overleg om daartoe te komen niet. In 2010 zijn de zichtbare
veranderingen: aanpassingen aan de toegankelijkheid van de bushaltes aan De
Stad, het verplaatsen van een bushalte en het aanpassen van de doorgaande route
naar Poppel.
In 2010 zijn met de gemeente ook plannen gemaakt om de snelheid van het verkeer
in de St. Cornelisstraat te verminderen en om de veiligheid van fietsers te vergroten.
In het voorjaar van 2011 wordt begonnen met de realisering van deze plannen. De
verkeerssluis richting Lage Mierde wordt aangepast. Er komt een extra
verkeersdrempel bij de toegang naar het sportpark. Tevens komt er tussen de
verkeersdrempel van het sportpark en de sluis nog een snelheidsbeperkende
maatregel.
De oversteekplaats bij basisschool De Akkerwinde van en naar de nieuwe woonwijk
De Leeuwerik wordt opnieuw bekeken, omdat gebleken is dat er veel kinderen via
deze route naar de basisschool gaan.
Verder heeft er een evaluatie plaats gevonden van de toegankelijkheid van
voetpaden. Hierbij zijn er twee probleemsituaties geconstateerd. In beide gevallen
betreft het auto’s die noodgedwongen op het voetpad geparkeerd staan.
In goed overleg met de gemeente wordt geprobeerd dit in 2011 op te lossen.
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6. Speelvoorzieningen
Op 7 juni 2010 is er in gemeenschapshuis De Schakel een informatie-avond
gehouden over het IDOP-project “Speelvoorzieningen in Hooge Mierde”. Dit project
behelst het renoveren van bestaande speelvoorzieningen en eventueel het
aanschaffen van nieuwe. Een werkgroep zou zich hiermee actief bezig moeten gaan
houden.
Aanwezig waren 30 belangstellenden en een beleidsmedewerkster van de
gemeente.
Er is een werkgroep van 5 personen gevormd, die vanaf september 2010 enkele
keren bij elkaar is geweest om te inventariseren en een planning te maken voor drie
speelveldjes: het Trefpunt, het speelveldje aan Zilverslag en een nieuw veldje in de
Leeuwerik.
In januari 2011 presenteert de werkgroep haar plan met de daarbij behorende kosten
aan de gemeente. Hierna stelt de gemeente een uitvoeringsplan op.
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Financiën
In 2010 heeft de Dorpsraad van de gemeente conform het samenwerkingsconvenant
€ 1000 subsidie ontvangen. Hoewel hierover formeel geen verantwoording hoeft te
worden afgelegd, volgen hier toch de uitgaven die van dit bedrag zijn gedaan.
Ontvangen subsidie
Vergaderkosten DR
en werkgroepen
Bankkosten
Abonnementen

€ 1000,00

€ 456,70
25,74
102,74

Batig saldo

585,18
___________
€ 414,82

Bij brief van 10 juni 2010 heeft het college van B&W als incidentele subsidie de
budgetten van de IDOP-projecten voor de uitvoering waarvan de Dorpsraad
verantwoordelijk is, geheel of gedeeltelijk, aan de Dorpsraad overgeheveld. Het gaat
om:


Het project “Verbeteren functioneren Dorpsraad”:
Ter beschikking gesteld € 23.250,00 (100 pct. beschikbare budget) voor de hele
looptijd van het project (november 2009-november 2011).
Uitgaven in 2010:
Website
€ 6.997,02
Thema-avonden
424,15
Nieuwsbrieven
756,63
Totaal 2010
_________
€ 8.177,80



Het project “Verbeteren zorg- en welzijnsvoorzieningen”:
Ter beschikking gesteld € 26.464,50 (32 pct. beschikbare budget) voor de hele
looptijd van het project (november 2009-november 2011).
Uitgaven in 2010: € 108,40



Het AED-project:
Ter beschikking gesteld € 2.796.18 (100 pct. van het nog beschikbare budget)
voor de hele looptijd van het project (november 2009-november 2011).
Uitgaven in 2010: € 1.162,14
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