Nieuwsbrief 4

Allereerst wensen wij iedereen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2010!

1. Een terugblik
Met deze 1e nieuwsbrief van 2010 willen we met u nog eens terugblikken op een zeer druk en bewogen jaar
2009. Enkele feiten op een rijtje:
• Op 6 april wordt het samenwerkingsconvenant tussen gemeente en Dorpsraad ondertekend.
• In mei wordt de uitwerking van ons Integraal Dorpsontwikkelingsplan, de
Oplegger, door de gemeenteraad vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat we
een subsidie aanvraag bij de provincie doen van maar liefst € 997.679,00.
• De werkgroep Zorg en Welzijn organiseert met succes een cursus
reanimeren en AED-gebruik waaraan 52 inwoners deelnemen.
• In september komt de gemeentelijke commissie Inwoners naar Hooge Mierde om zich te laten
informeren over de nieuwe Schakel.
• De website van de Dorpsraad wordt in september gelanceerd.
• In oktober ontvangen wij het definitieve bericht van de provincie dat de gevraagde subsidie volledig
wordt toegekend.
• De besluitvorming over een nieuwe Schakel verloopt niet zoals gedacht. De Dorpsraad en ook De
Schakel maken meerdere keren gebruik van hun inspreekrecht bij de gemeentelijk commissie- en
raadsvergadering.
• In december organiseert de werkgroep Zorg en Welzijn een geslaagde informatie en discussieavond
over de aanwezige en gewenste zorg- en welzijnsvoorzieningen in ons dorp.
• Op initiatief van de werkgroep Verkeer en Veiligheid zijn in het Gemeentelijk Verkeerscirculatie- en
Verkeersveiligheidsplan maatregelen opgenomen die de verkeersveiligheid in Hooge Mierde in het
algemeen en in de St. Cornelisstraat in het bijzonder zullen vergroten.
• De gemeenteraad besluit in december € 1.695.000,00 beschikbaar te stellen voor de bouw van een
nieuwe Schakel op de locatie aan De Stad.
• Er zijn in ons dorp in december 2 AED’s opgehangen. Tevens heeft Het Dörp besloten een AED te
schenken aan onze gemeenschap, binnenkort wordt deze opgehangen.
Kortom, een jaar waarin veel werk is verzet en veel is gebeurd. Dit alles hadden we natuurlijk niet kunnen
bereiken zonder de inzet van de leden van de verschillende werkgroepen, het bestuur van De Schakel en
de betrokkenheid van het bestuur en de ambtenaren van de gemeente.
2. Een kleine vooruitblik
In 2010 zullen wij ons wederom met vol enthousiasme inzetten voor:
• Het realiseren van een nieuwe Schakel
• De verkeersveiligheid
• Verbetering van de zorg- en dienstverlening
• Woningbouw ontwikkelingen
• Behoud van, maar mogelijk ook verbetering van de leefbaarheid in ons dorp
3. Reageren?
Wilt u reageren dan kan dit via onze website www.dorpsraadhoogemierde.nl, of schriftelijk bij het
secretariaat van de Dorpsraad: Diederik van Altenastraat 18
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