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1. De Schakel
De afgelopen periode is er voortvarend gewerkt aan onze
nieuwe Schakel. Iedereen kan nu met eigen ogen zien wat het
gaat worden. De werkzaamheden liggen goed op schema. Met
dit bouwtempo kunnen we eind van dit jaar onze nieuwe Schakel
openen.
Achter de schermen zijn al verschillende werkgroepen bezig met
de inrichting van de verschillende ruimtes zoals keuken, bar,
kelder, toneelruimte en buitenruimte. Ook wordt nog onderzocht
waar en hoeveel subsidie we kunnen binnenhalen voor de inrichting van het gebouw.
Kijk ook eens op de website van De Schakel (www.schakelhm.nl) waar onder andere foto’s
van de nieuwbouw te zien zijn.

2. De Brandweerpost
Via diverse media heeft u de ontwikkelingen rondom de voorgenomen
sluiting van de brandweerpost De Mierden kunnen vernemen. Kort willen
wij u hier wat meer achtergrond informatie geven. Nadat wij, samen met
de Dorpsraad Lage Mierde, hebben ingesproken tijdens de gemeentelijke
commissievergadering in Lage Mierde zijn er nog ontwikkelingen
geweest. Tijdens de vergadering werden ruim 1700 schriftelijke
steunbetuigingen aan het college overhandigd. Ook werd door de huidige
vrijwilligers aangekondigd dat zich 16 nieuwe vrijwilligers hadden aangemeld. Voor deze
nieuwe vrijwilligers is een sollicitatieprocedure gevolgd. In de sollicitatiecommissie hadden,
na overleg tussen gemeente en Dorpsraden, naast de brandweercommandant en de
postcommandant 3 vrijwilligers zitting, aangevuld met een medewerkster personeelszaken
van het samenwerkingsverband De Kempen. Na het voeren van de gesprekken en de
conclusies van de sollicitatiecommissie heeft het college op 29 maart geconstateerd dat
helaas slechts 5 vrijwilligers aan de gestelde eisen voldoen. Het college heeft dan ook
moeten constateren dat dit aantal onvoldoende bijdraagt aan een structurele oplossing. Het
college heeft vervolgens besloten de procedure tot sluiting van de post De Mierden weer op
te pakken. De sluiting heeft wel tot gevolg dat de brandweer in het noordelijke deel van de
gemeente later zal arriveren dan we nu gewend zijn. Tijdens de commissievergadering van
15 mei zal het besluit van het college besproken worden. Nu sluiting van de post blijkbaar
onomkeerbaar is zullen wij ons inzetten voor behoud van de First Responder en aandringen
op plaatsing van een verkenningsvoertuig, dat met een mindere bezetting kan uitrukken en
de eerste brandweertaken kan uitvoeren.

3. Het Steunpunt Zorg
Op woensdag 27 april opent het Dorpsservicepunt Hooge Mierde
zijn deuren in het museum “De bewogen jaren”, Floreffestraat 1.
Bij dit Dorpsservicepunt kunnen de inwoners van Hooge Mierde
terecht voor informatie en advies op het terrein van wonen en
mobiliteit, zorg en gezondheid, welzijn en inkomensondersteuning.
Het wordt bemand door vrijwilligers, die daarvoor opgeleid zijn.
Het Dorpsservicepunt is een initiatief van de werkgroep Zorg en
Welzijn Hooge Mierde en is opgenomen in het Integraal
DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP). De werkgroep heeft als
doelstelling het handhaven en waar mogelijk verhogen van het
niveau van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in Hooge Mierde. Het initiatief
komt tegemoet aan een klacht die werd geuit tijdens een behoeftepeiling onder 55-plussers,
eind 2009. De deelnemers daaraan waren algemeen van mening dat er nog heel wat schort
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aan de informatie over beschikbare voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn; men
vond dat deze informatie gemakkelijk en “dicht bij huis” toegankelijk moet zijn.
De vrijwilligers van het Dorpsservicepunt geven antwoord op vragen en geven advies en
informatie over onderwerpen als woonvoorzieningen, vervoersmogelijkheden,
maaltijdenvoorziening, sociale alarmering, familiezorg, klussendienst, hulp bij het
huishouden, uitleen verpleegartikelen, verschillende financiële toeslagen, Centrum Jeugd en
Gezin, schuldhulpverlening en vrijwilligerswerk. Uiteraard zal daarbij vertrouwelijkheid
gewaarborgd worden. Het servicepunt werkt nauw samen met het Loket van A tot Z van de
gemeente Reusel-De Mierden.
Verder kunnen de inwoners van Hooge Mierde er terecht voor zakken voor plastic afval en
zakken voor luiers en gebruikt incontinentiemateriaal.
Het Dorpsservicepunt begint zijn werkzaamheden in museum “De bewogen jaren” (ingang
achterzijde, Floreffestraat 1). Wanneer het nieuwe gemeenschapshuis “De Schakel” klaar is,
verhuist het daar naar toe. Het Dorpsservicepunt is vooralsnog geopend op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur (na het
bloedprikken). Het is ook telefonisch bereikbaar onder nummer 06 52175049.

4. Visie Plattelandsontwikkeling
Door de gemeente wordt momenteel een integrale
visie plattelandsontwikkeling opgesteld. Bij het
opstellen hiervan worden verschillende
(maatschappelijke) vertegenwoordigers betrokken.
Naast de dorpsraden ook organisaties zoals ZLTO, de
politieke partijen, Brabantse Milieu Federatie, Lokale
Toeristische Adviesraad, Waterschap De Dommel,
Stichting Megastallen Nee en Stichting
Milieuwerkgroep De Kempen. Nadat met
vertegenwoordigers van de organisaties een
inventarisatie is gehouden is er een werkvergadering
met de gemeenteraad geweest waarbij de inventarisatie is vertaald naar stellingen voor de
verschillende thema’s: Natuur, Landbouw, Wonen-Werken-Leefbaarheid, ToerismeRecreatie en Landschap-Cultuurhistorie. De benoemde stellingen kunt u terugvinden op
onze website (www.dorpsraadhoogemierde.nl) onder het thema “projecten”.

5. Het Speelbos
Al lange tijd wordt er gesproken over een speelbos bij
de Spartelvijver. Met de komst van de recreatieve
poort Weeldseheide komt dit speelbos dichterbij.
Sterker nog: het komt er.
Samen met particuliere initiatiefnemers uit het gebied
rondom de Spartelvijver en de Weeldsedijk en met
een extern bureau heeft de gemeente een plan
ontwikkeld om het gebied aantrekkelijker te maken
voor de recreant.
Alle ideeën samen moeten leiden tot een verdere
invulling van deze recreatieve poort. Het speelbos is één van de onderdelen van deze
invulling. Omdat het vormgeven van de recreatieve poort een project is dat in ons Integraal
DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) is genoemd moeten de verschillende onderdelen dit jaar
worden gerealiseerd.

Reageren?
Wilt u reageren dan kan dit via info@dorpsraadhoogemierde.nl, of schriftelijk bij het
secretariaat van de Dorpsraad: Diederik van Altenastraat 18.
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