Verslag vergadering Dorpsraad op 3 januari 2011
Aanwezig:

Peter van de Noort, Jos Veldhoven, Ad van Dooren, Ann van den Borne, Jaan
Jansen-Abrahams (later) en Ruud van Herk.

1. Het vergaderschema van de DR voor 2011 wordt vastgesteld.
2. Naar alle verenigingen van Hooge Mierde is een mailtje gestuurd met de vraag of zij willen
deelnemen aan de ontmoetingsavond met het college van B&W en welke onderwerpen zij dan aan
de orde willen stellen.
3. Op onze brief aan de B&W en de raadsfracties met ons standpunt m.b.t. de korting van subsidies is
geen reactie ontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Dit zal in de vergadering met de
regiegroep van 10-01-11 aan de orde worden gesteld.
4. Ann mailt spoedig haar bijdrage aan het jaarverslag 2010 over het project Speelvoorzieningen.
Omdat het niet meer mogelijk is het jaarverslag 2010 in de volgende vergadering te bespreken,
wordt afgesproken dat Jos het verslag zodra het klaar is rond zal sturen. Iedereen krijgt de
gelegenheid te reageren. Nadat de reacties zijn verwerkt, wordt het jaarverslag geacht vastgesteld
te zijn.
5. Toegestuurd is de “Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014” van de gemeente Reusel-De
Mierden. De DR neemt deze kadernota voor kennisgeving aan.
6. Vorig jaar is aan de DR-leden € 50 onkostenvergoeding uitgekeerd. Besloten wordt dat voor 2011
niet te doen.
7. Op basis van de gevoerde discussie zal Ad de door hem opgestelde financiële overzichten
aanpassen. De tekst van het jaarverslag zal conform worden aangepast. Besloten wordt de
volgende DR-vergadering (07-02-11) grotendeels aan financiën, zowel stand van zaken m.b.t. de
projecten als de begroting 2012, te wijden.
8. Het idee wordt geopperd dat de DR en zijn werkgroepen zich op de komende jaarmarkt in Hooge
Mierde zal presenteren. Hier wordt op terug gekomen.
9. Bij de bouwplaats van De Schakel is nu ook een bord geplaatst waarop de provincie als
subsidiegever wordt genoemd.
10. De werkgroep Verkeersveiligheid is niet tevreden met de gemeentelijke plannen om de sluis bij
Kuilenrode aan te passen. Het grootste probleem is dat fietsers en autoverkeer op die plaats niet
gescheiden worden. Dit zal op 10-01-11 in de regiegroep aan de orde worden gesteld. [Later blijkt
dit op een misverstand te berusten; in de nieuwe plannen worden fietsers en auto’s wel
gescheiden].].
11. De werkgroep Speelvoorzieningen heeft maandagmiddag 10-01-11 om 13.00 uur een gesprek met
de gemeente. Daarin zal de onvrede van de werkgroep met het commentaar van de gemeente op de
plannen van de werkgroep worden verwoord. Als dat tot problemen leidt, zal Ann Jos daarvan nog
die middag op de hoogte stellen, zodat er s’avonds in de regiegroep over gesproken kan worden. In
de regiegroep zal verder worden geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de vraag of de gemeente
projectkosten in rekening brengt.
12. Op de oproep in de laatste Nieuwsbrief aan starters om zich te melden als zij willen deelnemen aan
een project om gezamenlijk starterwoningen te bouwen heeft niemand gereageerd. Dit zal in de
regiegroep worden meegedeeld.
13. Peter heeft in een mail aan de werkgeversvereniging Reusel gevraagd om suggesties voor het
project kleinschalige bedrijvigheid. Daar is geen reactie op gekomen.
14. De volgende vergadering is op 7 februari 2011 om 20.45 uur in de nieuwe Ster te Lage Mierde.

