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1. De wethouder aan het woord
Beste inwoners,
Bij het lezen van de eerste nieuwsbrief ben ik zo brutaal geweest om de dorpsraad te vragen
in een volgende nieuwsbrief een plaatsje voor mij in te ruimen. Mijn vraag kreeg meteen
goedkeuring. Dus hierbij voeg ik de daad bij het woord.
In drie informatieve dorpsavonden hebben de inwoners van Hooge Mierde de wenselijke
toekomst van hun dorp in een integraal Dorps Ontwikkelings Programma (iDOP) vastgelegd.
Tevens hebben jullie aangegeven wat de belangrijkste onderwerpen zijn om de algehele
leefbaarheid van het dorp te behouden / te vergroten.
Daarna is een zeer intensief proces doorlopen om een helder beeld te krijgen wat de eerste
twee jaar zou moeten gebeuren. Ook de financiële consequenties van deze
uitvoeringsactiviteiten zijn hierbij in beeld gebracht. De raad heeft instemming gegeven aan
het iDOP en het college heeft het hele plan vast gesteld.
Inmiddels heeft de provincie de subsidie-aanvraag goedgekeurd. Het is nu wachten op de
officiële beschikking. Zodra deze binnen is gaat zij vergezeld van de oplegger naar de
gemeenteraad. De raad zal hier 23 september een besluit over nemen.
Dit totale proces beschrijf ik nu in enkele zinnen en het geeft hiermee absoluut onvoldoende
aan hoeveel werk er door de dorpsraad, de werkgroepen en door medewerkers van de
gemeente is verzet om deze klus in korte tijd te klaren.
Met deze klus heb ik mogen ervaren dat samenwerken soms een fluitje van een cent is,
soms gepaard gaat met vallen en opstaan en dat één en één soms drie kan zijn. Wat een
belangrijke voorwaarde is dat er altijd mensen aan het roer staan die enthousiast zijn,
respect hebben voor elkaar en niet te lui zijn de handen uit de mouwen te steken.
Hooge Mierde jullie mogen trots zijn op de mensen in de dorpsraad en in de verschillende
werkgroepen en ik wil hiermee beslist niet alle vrijwilligers/sters
binnen alle andere verenigingen te kort doen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat, indien de provincie positief
beschikt, de uitvoering ook in goede harmonie zal gaan
verlopen. Mogelijk dat ze ook nog een keertje een beroep op u
zullen doen en u weet “vele handen maken licht werk”.
Samen in beweging…..leefbaarheid gaat ons toch allemaal aan!
Wethouder Toon Antonis

2. De werkgroep Zorg en Welzijn
De Dorpsraad kent een aantal werkgroepen. Een daarvan is de werkgroep Zorg en Welzijn.
Die bestaat momenteel uit Bets van den Hout (voorzitter), Sjaan Spooren (secretaris), Jaan
Jansen-Abrahams, Ann van de Borne, Frans Hermans, Jos Veldhoven, Mariet van Raak en
Annet van Gerven. De werkgroep heeft als doel om samen met de inwoners de
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in Hooge Mierde op peil te houden en waar
mogelijk te verbeteren. Hiermee wil de werkgroep bereiken dat Hooge Mierde voor iedereen,
jong en oud, een dorp blijft waar men graag wil (blijven) wonen. Om dit te bereiken heeft de
werkgroep een aantal plannen op stapel staan, die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan
van het Intergraal DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP). Zo heeft zij op 16 juli, onder het
motto ‘Hooge Mierde
aan de slag’, een informatieavond gehouden over hoe mensen
geholpen kunnen worden die een hartstilstand krijgen door middel van reanimatie, een
automatische externe defibrillator (AED), waarvan er een aantal in Hooge Mierde geplaatst
gaan worden, en het alarmeringssysteem SMS Alert. De informatieavond werd door
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ongeveer 60 belangstellenden bezocht en leverde meer dan 25 inschrijvingen voor de cursus
reanimeren en AED-gebruik op.
Omdat de werkgroep ook niet alle wijsheid in pacht heeft, wil zij met de inwoners van Hooge
Mierde nagaan aan welke (nieuwe) voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn
behoefte bestaat. Omdat door de vergrijzing de senioren (iedere inwoner van 55 jaar en
ouder) een steeds belangrijkere doelgroep worden, gaat de werkgroep in het najaar
beginnen met een behoeftepeiling onder deze groep. Nadere informatie daarover volgt na de
vakantieperiode.
Het is de bedoeling dat de activiteiten van de werkgroep over een jaar of twee worden
ondergebracht in een op te richten Steunpunt voor Zorg en Welzijn dat zijn thuisbasis krijgt in
het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel.
Wie meer informatie wil over de werkgroep en haar activiteiten of daaraan een bijdrage wil
leveren kan contact opnemen met:
Bets van den Hout, tel. 013 5092459, e-mail b.vdhout@hetnet.nl , of
Sjaan Spooren, tel. 013 5092524, e-mail spoorenpum@hotmail.com

3. Meedingen naar een woning van de Zaligheden
Een maal in de veertien dagen verschijnt er in het blad de Kempenaer een advertentie van
de Woningstichting de Zaligheden. Hierin staan de woningen die op dat moment door de
woningstichting te huur worden aangeboden.
Veel mensen denken dat zij, wanneer zij als
woningzoekende bij Woningstichting de
Zaligheden zijn ingeschreven, automatisch in
aanmerking komen voor een van de
aangeboden woningen die voor hen passend is. Dat is niet zo. Behalve ingeschreven staan,
moet u ook kenbaar maken dat u voor een van de aangeboden woningen in aanmerking wilt
komen. Dat kan op twee manieren: met behulp van uw inschrijfnummer via de website van
de stichting (www.wsz.nl ), rubriek ‘Mijn pagina’, of door het inzenden van een van de
woonbonnen, die u bij uw inschrijving hebt ontvangen. Veel tijd hebt u daar niet voor, want
uw reactie moet binnen zijn op de eerste dinsdag na het verschijnen van de advertentie om
9.00 uur. Wanneer u al lang ingeschreven staat heeft dat wel voordelen. Als er namelijk
meerdere kandidaten zijn voor een woning krijgt degene die het langst ingeschreven staat de
voorkeur.

4. Laatste nieuws
U heeft misschien al wel in de krant gelezen dat de provincie heel gul geweest is voor De
Mierden. Hooge Mierde ontvangt maar liefst ruim € 995.000,-- om de plannen voor de
verbetering van de leefbaarheid uit te voeren. Een mooi resultaat dat we met inzet van velen
hebben bereikt.
De dorpsraad en de werkgroepen gaan nog harder werken om de doelen te bereiken. In
ieder geval worden de bekende onderwerpen, een nieuw gemeenschapshuis,
verkeersveiligheid en welzijn en zorg voortvarend opgepakt.
5. Reageren?
Wilt u reageren op een van de artikelen dan kan dat via e-mail gericht aan
dorpsraadhoogemierde@upcmail.nl, of schriftelijk bij het secretariaat van de Dorpsraad:
Diederik van Altenastraat 18
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