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Nu 2012 alweer een maand oud is, is het tijd om eens terug te kijken naar 2011. Wat hebben
we in dat jaar allemaal gedaan en gerealiseerd? Met het geld dat door het iDOP is
vrijgekomen om de leefbaarheid in ons dorp te behouden of te verbeteren is wel het één en
ander gerealiseerd.

Wat is een IDOP ook alweer?
IDOP is de afkorting van Integraal Dorps Ontwikkelings Plan. Dit plan
hebben we in 2008 samen opgesteld. Hierin hebben we als dorp
aangegeven wat er gedaan moest worden om de leefbaarheid te
behouden. Samen hebben we aangegeven welke projecten belangrijk
zijn. Met deze projecten is de dorpsraad samen met werkgroepen en
gemeente aan de slag gegaan. Het iDOP is de afgelopen jaren verder
uitgewerkt en gedeeltelijk gerealiseerd.
Hieronder kunt u de stand van zaken van de verschillende projecten lezen.

1. Versterken van de positie van de Dorpsraad
De dorpsraad is in 2004 gestart met als doel het behouden en verbeteren
van de leefbaarheid. Om dit te bereiken is een intensieve communicatie
met de inwoners en de gemeente noodzakelijk. Het iDOP bracht de
mogelijkheden om ons duidelijker te profileren en onze relatie met de
gemeente beter te maken. Met het verspreiden van nieuwsbrieven en het
ontwikkelen van een website zijn wij voor u duidelijker zichtbaar en weet u
wat waar wij zoal mee bezig zijn en wat onze resultaten zijn. Daarnaast
hebben we een duidelijke overlegstructuur met de gemeente opgezet.
Hierbij zijn wij direct in overleg met de wethouder. In dit overleg komen wederzijdse
vragen en resultaten aan de orde. Hierdoor wordt zowel de dorpsraad als de wethouder in
een vroegtijdig stadium geïnformeerd over actuele zaken.

2. Verkeersveiligheid
Dit project heeft met name betrekking op de veiligheid van en
nabij de doorgaande route, De Stad – Myrthaplein - Sint
Cornelisstraat. Een werkgroep, voornamelijk bestaande uit
aanwonenden, heeft samen met de gemeente een
verbeterplan voor de veiligheid opgesteld. Als meest in het
oog springende resultaat kunnen we de gewijzigde
verkeerssluis Sint Cornelisstraat – Kuilenrode noemen.
Daarnaast is ter hoogte van de toegang tot sportpark een
verhoogd wegdek aangelegd.
Werkzaamheden die in 2012 nog worden uitgevoerd zijn onder andere:
- Het verbreden en aanpassen van de voetgangersoversteekplaats bij de
basisschool naar “De Leewerik”,
- Het aanpassen van de voetgangersoversteekplaatsen aan de Averbodelaan nabij
de basisschool,
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Het aanbrengen van een haag tussen de parkeerplaatsen bij de basisschool en
het trottoir aan de Averbodelaan
Reconstructie van de voetpaden en de oversteekmogelijkheden aan de Sint
Cornelisstraat nabij het Myrthaplein
Reconstructie van de voetpaden en de oversteekmogelijkheden aan de Kerkstraat
nabij het Myrthaplein

3. Verbeteren zorg- en dienstverlening
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking heeft uiteraard ook
gevolgen voor ons dorp. Met de vergrijzing zal de vraag naar zorg
gaan toenemen. Een werkgroep heeft dit onderwerp opgepakt en
samen met de dorpsraad dit onderwerp bespreekbaar gemaakt.
Door de inzet van deze werkgroep is er een dorpsservicepunt opgericht en zijn voor de
bemensing hiervan verschillende vrijwilligers opgeleid. Inmiddels is dit servicepunt
ondergebracht in De Schakel. Om het goede werk te kunnen voortzetten is er een
stichting opgericht, stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde. Deze stichting heeft een
discussie-avond over de behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen gehouden en een
informatie-avond over de toekomstige ontwikkelingen in welzijn, zorg en dienstverlening.
Met deze resultaten zullen de vervolgstappen worden gezet.

4. Multifunctionele accommodatie De Schakel
Het realiseren van een nieuwe
Schakel is van groot belang voor de
leefbaarheid van ons dorp. Inmiddels
is onze nieuwe Schakel in gebruik.
Zonder het IDOP hadden we dit niet
kunnen doen. De ruimten in De
Schakel zijn flexibel in te delen waardoor meerdere activiteiten gelijktijdig kunnen
plaatsvinden. Hierdoor is er een mogelijkheid om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.
Deze initiatieven zijn ook broodnodig om De Schakel levensvatbaar te houden. Dit vergt
uiteraard nog wel even tijd maar moet toch zeker in 2012 vaste vorm krijgen.

5. Toegankelijkheid bushaltes
De bushaltes nabij het Myrthaplein zijn aangepast voor een veiliger gebruik door minder
validen. Het voetpad is ter plaatse verhoogd en er zijn voorzieningen aangebracht voor
slechtzienden. Ook zijn de bushaltes enigszins verplaatst om zodoende het doorgaande
verkeer niet te hinderen.

6. Speelvoorzieningen
Doelstelling van dit project is het maken van een
ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Het speeltuintje aan de Zilverslag is volledig vernieuwd en
heet voortaan “De Zilvertuin”. Ook in het plan De Leeuwerik,
aan de Poelshof, is een speeltuintje aangelegd voor de
kleintjes in deze omgeving. Deze speeltuin heeft de naam
“De Leeuwerwei” gekregen.
Naast deze speeltuintjes is ook de jeu-de-boulesbaan bij De Schakel met financiële steun
uit dit project gerealiseerd.
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7. AED’s
Met het inzetten van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) is
het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren bij een
hartstilstand. Defibrilleren binnen 5 minuten geeft een slachtoffer een
overlevingskans van 72%. In ons dorp zijn inmiddels 4 AED’s
aanwezig, waarvan er 2 zijn bekostigd vanuit het IDOP. Daarnaast
heeft een groep inwoners een cursus in het gebruik gevolgd. Deze
inwoners worden met een sms-alert opgeroepen om zo snel mogelijk
ter plaatse de reanimatie te starten.

8. Starterswoningen
Betaalbare woningen voor de jongeren van Hooge Mierde.
Met dit gegeven hebben we enkele oproepen gedaan aan
starters om zich te melden bij de dorpsraad. Tot op heden
hebben wij geen reactie mogen ontvangen. Gelet op de
economische situatie ook niet vreemd. Het onderwerp blijft
actueel, we hopen nog steeds dat ook in Hooge Mierde een
starters initiatief van de grond komt.

9. Recreatieve poort Weeldseheide (nabij de Spartelvijver)
Een recreatieve poort vormt de toegang van een bos- of
natuurgebied waar de bezoeker de auto kan parkeren en
vervolgens te voet, per fiets of te paard het gebied kan
gaan verkennen. Om dit mogelijk te maken is er een
parkeerplaats voor ongeveer 80 voertuigen aangelegd.
Om het gebied aantrekkelijk te maken is er een speelbos
aangelegd. De komende periode zal de ontwikkeling niet
stilstaan.

10. Overige projecten
In het IDOP zijn meerdere projecten opgenomen. De dorpsraad vervult hierin geen
actieve rol, maar we willen ze voor de volledigheid wel noemen:
Ontwikkeling van woningbouw in De Leeuwerik
Herinrichting sportpark De Leeuwerik
Stimulatie kleinschalige bedrijvigheid (startende ondernemers kansen bieden en
duidelijkheid scheppen over groeimogelijkheden)
Marktplaats cultuurpoort (jongeren kennis laten maken met uiteenlopende vormen
van kunst en cultuur)
Onderhoud voet- en fietspaden
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11. Dorpsraad
Wilt u ook uw steentje bijdrage aan de verbetering van onze leefbaarheid?
Dan is de Dorpsraad misschien iets voor u.
Heeft u interesse, maar wilt u eerst meer informatie, neem dan gerust
contact op met één van de leden of via onze website
(www.dorpsraadhoogemierde.nl).
Natuurlijk kunt u ook altijd eens onze openbare vergadering(en) bijwonen.

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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