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1. Pastorietuin
Op 8 april organiseerde de “Initiatiefgroep pastorietuin” een thema
avond. Tijdens deze avond zijn door de 55 aanwezigen diverse
mogelijke opties genoemd om de pastorietuin zinvol te benutten voor
de leefbaarheid van ons dorp. Met deze suggesties is een enquête
opgesteld die eind april huis-aan-huis verspreid is.
Het resultaat van deze enquête heeft u al in De Klepper kunnen lezen,
maar we willen deze toch ook hier even vermelden:

onderwerp
zorgwoningen
zorgsteunpunt
wandelpark
beschermd wonen
winkel 1e levensbehoeften
geclusterd wonen diverse
geclusterd wonen ouderen
ontmoetingsplek
kinderboerderij
gezondheidscentrum
boodschappendienst
hospice
gemeenschappelijke tuin
huiskamerproject
dagbesteding dementerende
fysieke ontspanning
kinderspeeltuin
bloementuin

score
348
319
258
243
240
224
222
165
162
141
129
120
115
97
97
96
94
93

onderwerp
revalidatie centrum
natuurbelevingstuin
uitleenpunt zorg artikelen
moestuin
geclusterd wonen beperking
sociaal koken en eten
vijver
kunst‐ en beeldentuin
creatieve workshops
ambachtelijke nijverheid
pluktuin
parkeerplaatsen
kinderoppas
educatief centrum
winkel natuurproducten
paviljoen
informatie ruimte

score
91
90
89
60
59
58
54
49
44
44
34
33
29
25
18
10
10

Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met 3 deskundigen. Aan hen hebben we
gevraagd een inrichtingsschets te maken, waarbij bovenstaande uitslag van de enquête
wordt gerespecteerd. Op 20 juni ontvangen we de resultaten van deze deskundigen.
Voor de vakantieperiode worden nog gesprekken gepland met betrokken partijen en de
gemeente.
In deze onderzoeksfase worden we ondersteund door Stichting ZET. Deze deskundige
ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie in het kader van de
leefbaarheid in kleine kernen. Stichting ZET zal ervoor zorgen dat we in september,
misschien oktober, een plan op papier hebben staan dat reëel en haalbaar is. Met dit plan
kunnen we dan medewerking vragen bij de gemeente en provincie.
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Na het opstellen van het plan kan dit misschien worden gerealiseerd. Voordat werkelijk met
de uitvoering kan worden begonnen moet nog veel voorbereidend werk worden gedaan. We
zijn dan ook heel blij met de aanmelding van 22 personen die in het vervolgtraject mee willen
doen.
We gaan enkele spannende maanden tegemoet. Na de zomer zullen we definitief weten wat
kan en niet kan.
De komende periode zal de initiatiefgroep u regelmatig informeren over de vorderingen via
“de Klepper” of de “nieuwsbrief” van de dorpsraad.

2. Verkeersveiligheid
Hard rijden binnen de bebouwde kom. Velen vinden dit gevaarlijk voor de
ander weggebruikers en zeker als kleine kinderen een weg moeten
oversteken. Maar naast hard rijden zijn er misschien nog wel andere
verbeteringen nodig om verkeerssituaties veiliger te maken. Tijdens onze
inwonersavond werd de verkeersveiligheid in ons dorp dan ook als een
belangrijk aandachtspunt gezien. De dorpsraad wil hier samen met de
inwoners wat aan doen. Wie wil meedenken over een verkeersveiliger
Hooge Mierde? Meld je aan bij de dorpsraad via het mailadres:
info@dorpsraadhoogemierde.nl of via de website.

3. Voetpaden
De voetpaden vormen al lange tijd een ergernis door het slechte
onderhoud, de wortelgroei en de te kleine breedte. Dit geldt ook in
geringere mate voor de fietspaden. Daarnaast is het onderhoud van
de plantsoenen op enkele plaatsen zeker te verbeteren. Als we dit
willen verbeteren zullen we duidelijk aan moeten geven waar we het
over hebben. Concrete plaatsen die voor verbetering in aanmerking
komen moeten bekend worden gemaakt. De dorpsraad kan dit niet
alleen. Zij heeft hier de hulp van inwoners bij nodig. Wilt u meedenken en u sterk maken voor
een beter toegankelijk Hooge Mierde? Meld je aan bij de dorpsraad via het mailadres:
info@dorpsraadhoogemierde.nl of via de website.

4. Wijkverpleegkundige komt terug in Hooge Mierde
De werkgroepen Zorg en Welzijn in Hooge Mierde, Lage
Mierde en Hulsel streven er naar dat de inwoners zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij zorg nodig
hebben. Wie de media een beetje volgt, weet dat er de
komende jaren heel veel gaat veranderen in de zorg. Door
de bezuinigingen zal er minder professionele zorg beschikbaar zijn en zal iemand wanneer
hij of zij zorg nodig heeft meer een beroep moeten doen op ondersteuning uit de directe
omgeving. Dat betekent dat formele, professionele zorg en informele zorg door familieleden,
buren, vrijwilligers, verenigingen e.d. goed op elkaar afgestemd moeten worden. Om dat
voor elkaar te krijgen hebben de werkgroepen Zorg en Welzijn regelmatig contact en overleg
met formele en informele organisaties die daarbij een rol kunnen spelen. Deze contacten
hebben ertoe geleid dat de twee grootste zorgaanbieders uit onze regio besloten hebben om
samen twee wijkverpleegkundigen voor Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel aan te stellen.
Het zijn Jeanne Sleddens van de RSZK en Hanneke Slegtenhorst van ZuidZorg . Zij worden
het “gezicht” van de zorg-nieuwe-stijl in de drie kernen.
Ieder die behoefte heeft aan zorg kan hun hulp inroepen, maar zij kunnen ook getipt worden
door familieleden, vrienden en buren als die menen dat er ergens zorg geboden moet
worden. Samen met de zorgvrager bekijken Jeanne en Hanneke welke hulp nodig is en wie
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die het beste kan verlenen: professionele hulpverleners, de directe omgeving (het sociale
netwerk) van betrokkene of een combinatie van deze twee.
Het is de bedoeling dat Jeanne en Hanneke vertrouwde gezichten worden in de drie dorpen
en dat zij als een spin in het web gaan fungeren als het gaat om een goede afstemming van
het beschikbare zorgaanbod op de behoefte aan zorg van de dorpsbewoners. Momenteel
zijn zij zich aan het oriënteren in de drie kernen en zij hebben in Hooge Mierde al kennis
gemaakt met diverse organisaties, zoals KBO, Zonnebloem en vrijwilligers van het
dorpsservicepunt.
Uiteraard kunt u ook contact met hen opnemen als u vragen hebt.

Wijkverpleegkundige RSZK
Jeanne Sleddens
06-22558715
j.sleddens@rszk.nl

Wijkverpleegkundige
Hanneke Slegtenhorst
06-46145599
h.slegtenhorst@zuizorg.nl

5. Huiskamerproject.
Op 21 februari is de stichting Zorg en Welzijn in overleg met de
KBO in de Schakel een huiskamerproject begonnen. Dit project
is bedoeld voor inwoners van Hooge Mierde die behoefte hebben
aan sociale contacten, maar ook voor inwoners van wie de
mantelzorger even iets anders kan doen. Er wordt namelijk
steeds meer bezuinigd op zorg, begeleiding en ondersteuning.
Onder begeleiding van enkele vrijwilligers worden er activiteiten
georganiseerd, maar er wordt ook gewoon gekletst of een
spelletje gedaan.
Van begin af aan was er in de Schakel een enthousiaste groep deelnemers en vrijwilligers.
De deelnemers hebben ook een leuke naam bedacht: De Vurkoamer.
Iedereen is zo enthousiast dat de Vurkoamer ook in de zomervakantie open is.
In de Vurkoamer bent u elke donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur welkom. U kunt dan ook
terecht voor andere zorgvragen. Er is namelijk altijd een vrijwilliger van het dorpsservicepunt
aanwezig.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand voor wie de Vurkoamer een uitkomst is, loop gerust
binnen. Opgeven is niet nodig.
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6. Burgerparticipatie
In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de
dorpsraad ook haar inbreng heeft bij een goede invulling van de
werkwijze bij burgerparticipatie. Onder participatie verstaan wij
het actief deelnemen aan gemeentelijke initiatieven of
gemeentelijke meningsvorming. Dit doen wij gevraagd en
ongevraagd.
De dorpsraad heeft op verzoek van het college gereageerd op de
concept-kadernota. In een kadernota worden de
randvoorwaarden voor het toekomstige beleid beschreven.
Bij de vaststelling van de kadernota heeft de gemeenteraad kennis kunnen nemen van onze
reactie alvorens tot besluitvorming over te gaan. Onze reactie en de kadernota kunt u
terugvinden op onze website.
In de raadsvergadering van juni is de kadernota burgerparticipatie door de gemeenteraad
vastgesteld. Bij de uitwerking van de randvoorwaarden van de kadernota zullen wij weer
actief participeren (meedoen).

7. Woonvisie
Om te komen tot een geactualiseerde woonvisie heeft de
gemeente meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Naast de
werkbijeenkomsten voor de raads- en commissieleden zijn
ook de maatschappelijke belangenorganen gevraagd om
advies uit te brengen op de concept woonvisie. De dorpsraad
heeft hier gebruik van gemaakt. Onze reactie en de
Woonvisie kunt u terugvinden op onze website.
Volgens de planning zal in de raadsvergadering van juli deze
Woonvisie worden vastgesteld. Bij de verdere uitwerking en/of
invulling van de woonvisie zullen wij weer actief meedoen in het proces.

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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