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Allereerst wensen wij iedereen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2013!

1. Einde IDOP-tijdperk
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. Op 4 december 2012 is de
uitvoering van de IDOP projecten officieel afgesloten. We hebben samen mooie
resultaten geboekt. Een verslag van de afgelopen IDOPjaren kunt u
vinden op onze website.
Van de provincie hebben we een mooi aandenken in de vorm van een
beeld ontvangen met daarbij de felicitaties voor de bereikte resultaten.
We hebben besloten dit beeld een plaats te geven in De Schakel zodat
we er met z’n allen van kunnen “genieten”.
Maar ook na deze periode is de leefbaarheid nog steeds een punt van
aandacht. Voor de komende jaren gaan we als dorpsraad een werkplan
opstellen. Input van alle inwoners is hiervoor nodig. In oktober hebben
we daarom een jongerenavond en in november een inwonersavond
georganiseerd.

2. De jongerenavond
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Op 26 oktober organiseerde de dorpsraad een jongerenavond. Voor
deze avond waren alle jongeren uit Hooge Mierde tussen 14 en 23
jaar uitgenodigd. Tijdens deze interactieve avond wilde de dorpsraad
van deze jongeren horen wat zij vinden van hun leefomgeving in het
dorp. Ondanks de zeer matige opkomst is het voor alle aanwezige
toch een zinvolle avond geweest. De door de jongeren aangereikte
opmerkingen en ideeën worden, samen met de jongeren, daar waar mogelijk direct
opgepakt.

3. De inwonersavond
De Dorpsraad wil graag van iedereen horen wat er de komende jaren
belangrijk is voor Hooge Mierde. Daarom was er 26 november een
inwonersavond. Aan de hand van een aantal thema’s is samen
gekeken wat er de komende jaren belangrijk is voor een goed woonen leefklimaat in ons dorp. De opkomst deze avond was enigszins
teleurstellend. De dorpsraad en de 7 aanwezige inwoners hebben
deze avond toch als zinvol ervaren, hoewel men zich ook afvroeg
waarom de opkomst zo laag was. Met de uitkomsten en genoemde
prioriteiten van deze avond gaat de dorpsraad een werkplan voor de komende jaren opstellen.
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