Dorpsontwikkeling in de steigers
1. Een samenwerkingsconvenant
Op maandag 6 april 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.

2. Het Integraal Dorpsontwikkelingsplan
Al enkele maanden vindt intensief overleg plaats tussen de dorpsraad en de
gemeente over de Oplegger, een document waarin de uitvoering beschreven wordt
van de plannen uit het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP). Het
convenant is dus niet het startsein voor een vruchtbare samenwerking met de
gemeente maar is de basis voor een verdere vruchtbare samenwerking.
Het IDOP is in het voorjaar van 2008 vastgesteld nadat
de dorpsbewoners op drie inspraakavonden de
gelegenheid hebben gehad hun inbreng te leveren. Op
de laatste avond is geconcludeerd dat het IDOP
werkelijk de mening en wensen van de dorpsbewoners
weerspiegelt. De Oplegger is ook bedoeld om subsidie
voor de beschreven projecten bij de provincie aan te
vragen. In totaal wordt voor € 997.679,00 subsidie gevraagd.
Vier projecten die op de IDOP-avonden een hoge prioriteit kregen en waarin de
inbreng van de dorpsraad het grootst is, zijn:
1. een nieuw gemeenschapshuis De Schakel;
2. vergroting van de verkeersveiligheid op de doorgaande routes (De Stad,
Myrthaplein, St. Cornelisstraat en Kuilenrode);
3. verbetering van de zorg- en dienstverlening;
4. verbeteren van de positie en het functioneren van de dorpsraad.
Werkgroepen bestaande uit dorpraadsleden, belanghebbenden en gemeenteambtenaren hebben deze projecten uitgewerkt zodat ze in de Oplegger konden
worden opgenomen. Over de voortgang is regelmatig overleg geweest met
wethouder Antonis, die namens de gemeente verantwoordelijk is voor het IDOP en
de Oplegger. Burgemeester en wethouders zijn inmiddels akkoord gegaan met de
Oplegger en het subsidieverzoek is bij de provincie ingediend.
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2. Een nieuw gemeenschapshuis De Schakel
Een nieuw gemeenschapshuis stond onbetwist op
nummer één in het prioriteitenlijstje dat de bewoners
tijdens de IDOP-avonden hebben opgesteld. Een
werkgroep, bestaande uit leden van de dorpsraad en
het bestuur van de Schakel, heeft in de Oplegger de
randvoorwaarden geformuleerd waaraan het
gemeenschapshuis moet voldoen. Renovatie van de
huidige De Schakel wordt niet realistisch genoemd. De
vraag die nog open staat is waar de nieuwe De Schakel
moet komen, op de huidige of een nieuwe locatie. Overeenkomstig de wens die
tijdens de IDOP-avonden is geuit, wordt gestreefd naar een multifunctioneel gebouw
waarin ook zorgvoorzieningen en andere vormen van dienstverlening een plaats
krijgen. Verder vindt de werkgroep dat de dorpsbewoners betrokken moeten worden
bij de realisatie, het beheer en het instandhouden van het gemeenschapshuis. Het
bureau Vitri, eveneens betrokken bij de realisatie van de Brede School in Lage
Mierde, is door de gemeente ingeschakeld om de wensen en behoeften om te zetten
in een programma van eisen (inclusief het benodigde aantal vierkante meters) en om
een raming van de kosten te maken.

3. Vergroting van de verkeersveiligheid op de doorgaande routes
De werkgroep die het project ‘Vergroting van de
verkeersveiligheid op de doorgaande routes’ verder
heeft uitgewerkt, komt met een aantal maatregelen die
vooral gericht zijn op handhaving van de maximale
snelheid (30 km. per uur) en op verbetering van de
parkeersituatie, vooral op zaterdag en zondag.

Enkele concrete zaken zijn:
- het aanpassen van de verkeerssluis ter hoogte van de
St.Cornelisstraat/Kuilenrode,
- het aanbrengen van snelheidremmende voorzieningen,
- een langzaam verkeer/voetgangersoversteekplaats in de St. Cornelisstraat ter
hoogte van de Leendestraat,
- een onderzoek naar andere ontsluitingsmogelijkheden van de dorpskern,
- de herstructurering van het Myrthaplein,
- een onderzoek naar de haalbaarheid van een parkeerverbod aan een kant
van de weg op zaterdag en zondag, en
- het vergroten van de veiligheid van schoolgaande kinderen in overleg met de
school en de ouders.
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4. Verbetering van de zorg- en dienstverlening
De belangrijkste activiteit die de werkgroep Zorg en Welzijn
heeft geformuleerd is de oprichting van een Steunpunt voor
Zorg en Welzijn. Dit steunpunt gaat, met behulp van
professionele, regionale organisaties, de zorg- en
welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde op peil houden en
waar mogelijk verbeteren. Het is verder de bedoeling dat het
steunpunt de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers
structureert en coördineert, voorlichting en informatie op het
terrein van welzijn en zorg verstrekt en het initiatief neemt tot nieuwe voorzieningen.
Hiervoor zullen de wensen en behoeften geïnventariseerd worden van o.a. senioren,
mantelzorgers en mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking. In het
steunpunt worden verder een bibliotheekvoorziening en informatie over recreatie en
toerisme ondergebracht. De werkgroep zet verder in op een onderzoek naar de
mogelijkheden voor voorzieningen voor planbare en niet-planbare zorg, waaronder
24-uurs zorg., een centraal gelegen voorzieningenpost waar een aantal
zorgvoorzieningen (bloedprikken e.d.) geconcentreerd kunnen worden en het
plaatsen in Hooge Mierde van een aantal automatische externe defibrilatoren
(AED’s) voor het reanimeren van mensen die een hartstilstand krijgen. Het is de
bedoeling dat het merendeel van de genoemde voorzieningen wordt geconcentreerd
in het nieuwe multifunctionele gemeenschapshuis.

5. Verbeteren van de positie en het functioneren van de 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
samenwerking met de gemeente is nu formeel geregeld in het
samenwerkingsconvenant. 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. Daarom
gaat de dorpsraad meer dan voorheen met de dorpsgemeenschap communiceren.
Daarvoor gaan we een interactieve website, regelmatige nieuwsbrieven,
voorlichtingsavonden, enquêtes en werkgroepen gebruiken. Voor deze werkgroepen
zullen bewoners worden uitgenodigd.
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Naast de hiervoor genoemde activiteiten, zijn in de Oplegger nog meer plannen
opgenomen die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Zoals:
- 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.
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