Nieuwsbrief 16

1. Ontmoetingsavond
Op 24 oktober hebben we voor de 3e keer een ontmoetingsavond met het
college van burgemeester en wethouders georganiseerd. Naast de
burgemeester, wethouders, politie, ambtenaren, dorpsraad en leden van de
stichting Zorg & Welzijn waren er deze avond 15 inwoners aanwezig. Na
een terugblik op het afgelopen jaar heeft de dorpsraad haar werkplan voor
het komend jaar gepresenteerd en de aanwezige gevraagd hierop te
reageren.
De politie heeft deze avond een duidelijke presentatie over “buurtpreventie”
gehouden. Verschillende aanwezigen zagen dit project wel zitten. Nadat
beide wethouders actuele informatie over hun werkveld hadden gepresenteerd werden er
nog enkele vragen beantwoord.

2. Huiskamerproject
Het komt nogal eens voor dat senioren en mensen met
beperkingen in een isolement raken, vereenzamen en steeds
meer problemen krijgen met het op een zinvolle manier
indelen van hun dag. Speciaal voor deze groep is de stichting
Zorg en Welzijn Hooge Mierde in gemeenschapshuis De
Schakel met het huiskamerproject begonnen. Sinds enkele
maanden komt een tiental deelnemers aan dit project elke
donderdagochtend van 09.30 – 12.00 uur samen om koffie te drinken, met elkaar allerlei
activiteiten te doen of gewoon gezellig met elkaar te praten. De deelnemers realiseren zich
dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de zorg en dat daardoor initiatieven als het
huiskamerproject steeds belangrijker worden. Zij zijn enthousiast over de opzet van het
project en vinden dat het in Hooge Mierde zeker aan een behoefte voldoet.
Als je ze vraagt wat ze van het huiskamerproject het belangrijkste vinden, worden genoemd:
- een gezellig praatje met een kopje koffie of thee;
- een bijdrage leveren aan de instandhouding van sociale contacten;
- beperking van eenzaamheid;
- het zolang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren;
- ondersteuning en ontlasting van de mantelzorg;
- tijd voor een individueel of groepsgesprek met een lach en soms een traan;
- allerlei activiteiten, zoals kaarten, sjoelen, scrabble, rummicub, handwerken, kaarten
maken, bloemschikken, kerstballen maken, kettingen rijgen;
- af en toe maken van kleine hapjes, seizoensalades en in de zomer een keer
picknicken;
- elkaar steunen en het hebben van een gezellige ontspanningsochtend.
Motto van de gasten is: ons brein krijgt een update!
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3. Pastorietuin
De initiatiefgroep Pastorietuin Hooge Mierde heeft de afgelopen periode
gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden zoals:
de gemeente, eigenaren van de aangrenzende percelen, Woningstichting
De Zaligheden.
Binnenkort volgt er nog een gesprek met het Bisdom.
Tot op dit moment is er nog geen concreet plan, wel zijn er verschillende
ideeën binnen de initiatiefgroep. Hoe we de pastorietuin kunnen gaan
inrichten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met het
Bisdom en de gemeente. Ook de huidige “crisis” speelt natuurlijk parten waardoor het
moeilijk is om investeerders te vinden. Zodra de initiatiefgroep meer duidelijkheid heeft van
het Bisdom en gemeente zullen we u verder informeren en afhankelijk van het resultaat een
informatie avond beleggen.

4. Jeugddisco
Toen in 2011 is gestart met de nieuwbouw van De Schakel is de
Jeugddisco verhuisd naar Reusel. Op dat moment was dat een prima
oplossing! Na de opening van De Schakel in 2012 is aan de dorpsraad
meerdere malen de vraag gesteld of het toch niet mogelijk zou zijn de
Jeugddisco weer in Hooge Mierde te organiseren.
Inmiddels hebben we enkele mensen bereid gevonden een nieuwe start
met de Jeugddisco te maken. Maar voordat we hiermee gaan beginnen
hebben we de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van groep 8 van de basisschool en
de schoolverlaters van vorig jaar om hun mening gevraagd. Afhankelijk van de reactie(s)
gaan we verder met de organisatie.

5. Kerstboom
Eind oktober heeft de dorpsraad een brief van de gemeente ontvangen met
betrekking tot de bezuinigingen op kerstbomen en siergroen. De dorpsraad
heeft hierop naar het college van burgemeester en wethouders en de
raadsfracties als volgt gereageerd:
“De Dorpsraad Hooge Mierde heeft met verbazing en teleurstelling kennis
genomen van dit bericht. Deze verbazing en teleurstelling is 2-ledig, namelijk
procedureel en inhoudelijk.
Wat betreft het procedurele deel zijn wij (wederom) vóór de besluitvorming
hierover niet geïnformeerd/bevraagd hoewel het o.i. over leefbaarheid gaat. Overeenkomstig
het samenwerkingsconvenant worden de dorpsraden vóór besluitvorming in kennis gesteld
zodat we samen over alternatieven kunnen praten. Nu staan we weer voor een voldongen
feit. Tegen uw besluit staat in principe bezwaar open, hoewel deze mogelijkheid niet in de
brief is aangegeven. Echter, wij willen helemaal niet de richting van bezwaar inslaan maar in
overleg tot een alternatief komen.
Wat betreft het inhoudelijke:
In de kleine kernen wordt centraal een kerststal geplaatst. Een initiatief dat u van harte
toejuicht en dankzij de vele vrijwilligers wordt gerealiseerd. Zeg nu eerlijk, wat is nu een
kerststal zonder kerstboom? In deze tijd van bezuiniging, voor de gemeente maar ook voor
haar inwoners en bedrijven, is een klein gebaar van waardering voor de inzet van die
vrijwilligers iets wat naar onze mening perfect past binnen de kerstgedachte.
Over wat voor bezuiniging hebben we hier nu eigenlijk?
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Ons verzoek:
We willen met het college in gesprek om te bezien of het nog eenmalig mogelijk is
kerstbomen in de (kleine) kernen te plaatsen. Als dorpsraad vinden wij de tijd te kort om nu
nog e.e.a. te gaan regelen. Als wij hiervan eerder op de hoogte waren gesteld hadden we al
een en ander in gang kunnen zetten”.
Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober is op onze reactie gereageerd die als volgt in
het Brabants Dagblad stond vermeld:
“Inwoners van Reusel-De Mierden moeten het voortaan zonder versierde kerstbomen op hun
pleinen doen, tenzij ze daar zelf het initiatief toe nemen.
De gemeente stopt met het neerzetten en versieren van kerstbomen in de vier dorpskernen
tijdens de kerstperiode. Het besluit is onderdeel van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen
dat de gemeenteraad eerder vaststelde en past binnen het beleid van de gemeente om meer
taken bij de burgers neer te leggen. De gemeente hoopt door te stoppen met de kerstbomen
enkele duizenden euro's te besparen aan materiaal en vooral werkuren, laat een
woordvoerster weten”.
Een vreemde verwoording van het besluit aangezien de gemeenteraad wel de begroting
heeft vastgesteld maar nog geen besluit genomen heeft over uitvoering van de voorgestelde
bezuinigingsmogelijkheden op openbaar groen en wegen, waarvan de kerstbomen en
siergroen deel van uitmaken. Wel heeft de wethouder toegezegd met de dorpsraden van de
kleine kernen in gesprek te gaan.

6. Dorpsraad
Het afgelopen jaar heeft de dorpsraad veel geïnvesteerd in informatie avonden en communicatie. Uit reacties op de ontmoetingsavond van 24
oktober blijkt dat onze publicaties in De Klepper en onze nieuwsbrief goed
worden gelezen. De website is bekend maar wordt nauwelijks bezocht.
Voor de dorpsraad een signaal dat er meer aandacht moet worden besteed
aan de informatie op en communicatie over de website.
Opvallend is dat de informatie-avonden weinig belangstellenden op de been
brengen.
Op de jongerenavond van 26 oktober 2012 waren slechts 6 jongeren aanwezig ondanks de
vele promotie die hiervoor gemaakt is: huis-aan-huis bericht, flyers, posters en berichten in
De Klepper.
De informatie avond die wij op 26 november 2012 georganiseerd hebben om van u te horen
wat belangrijke onderwerpen zijn waar de dorpsraad mee aan de slag moet, is bezocht door
slechts 16 inwoners. Ook voor die avond hebben we diverse oproepen in De Klepper
geplaatst.
Als vervolg op deze avond hebben in onze Nieuwsbrief 14 en in De Klepper oproepen
gestaan voor werkgroepleden voor de werkgroep Onderhoud (verbeteren van voetpaden en
openbaar groen) en de werkgroep Verkeer (verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden).
Tot op heden hebben wij geen aanmelding ontvangen.
Nadat de dorpsraad het bericht dat de busdienst tussen Tilburg en Reusel vanaf 1-1-2015
tijdens de avonduren en in de weekenden gaat verdwijnen had ontvangen, heeft hij samen
met de gemeente, de dorpsraden van Lage Mierde en Hulsel en de gemeente Arendonk
gezamenlijk richting provincie de zorg uitgesproken over de negatieve invloed op de
leefbaarheid ten gevolge van deze maatregel. Tevens hebben we via De Klepper om uw
mening gevraagd. Hierop hebben we slechts 2 reacties ontvangen.
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Zoals u al eerder in deze Nieuwsbrief heeft kunnen lezen was de opkomst bij de
Ontmoetingsavond op 24 oktober ook minimaal.
Dit alles bij elkaar heeft de dorpsraad aan het denken gezet. De gemeente beschouwt de
dorpsraad als een belangenbehartiger van de inwoners uit de kern.
Om als belangenbehartiger te kunnen optreden moeten we wel de mening van de inwoners
weten. Als informatie-avonden slecht worden bezocht en er niet of nauwelijks wordt
gereageerd op vragen of oproepen, kunnen wij moeilijk blijven zeggen dat wij de mening van
Hooge Mierde verkondigen.
Op dit moment vraagt de dorpsraad zich dan ook in alle redelijkheid af, of hij nog wel de
gesprekspartner is die de mening van de inwoners van Hooge Mierde kan verwoorden.
Zonder uw mening te kennen is het onmogelijk de rol te vervullen waarvoor de dorpsraad
staat.
De dorpsraad zal zich dan ook nog dit jaar bezinnen op de vraag of hij zichzelf nog kan zien
als belangenbehartiger van de inwoners van Hooge Mierde. Afhankelijk van het resultaat
van die bezinning, zal de dorpsdraad besluiten of hij nog reden van bestaan heeft.

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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