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1. N.a.v. het verslag van 12 december 2011:
Met ingang van 1 januari 2012 hebben Ruud en Peter het beheer van de website overgenomen. Na
de vakantie van Ruud zal de website geactualiseerd worden. De Z&W-onderwerpen kunnen dan
overgeheveld worden naar de website van de stichting Zorg en Welzijn.
Stichting Zet heeft de cursus voor de dorpsraad bevestigd. Er nemen ook drie leden van Zorg en
Welzijn aan deel.
Het versslag van de DR-vergadering van 12 december 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. De subsidiebrief van de gemeente zal in het regie-overleg op 17 januari besproken worden. De
toegekende subsidie van € 8000 moet verdeeld worden over de DR en de stichting Zorg en
Welzijn. Zorg en Welzijn zal hierover apart verantwoording afleggen.
3. In de volgende nieuwsbrief zal aandacht besteed worden aan de stand van zaken m.b.t. de IDOPprojecten. Eerst zal in de regiegroep besproken worden welke projecten als voltooid gezien kunnen
worden. Ook wordt aandacht besteed aan de voornemens van KPN m.b.t. de zendmasten voor het
mobiele telefoonverkeer.
4. Financiën:
Van het IDOP-project Dorpsraad is nog ongeveer € 3000 te besteden.
Ad heeft inmiddels de tweede storting van de gemeente voor het project Zorg en Welzijn
ontvangen.
Ad actualiseert de financiële staten.
5. De cursus van stichting Zet voor de DR kan een opmaat zijn voor het werkprogramma van de DR
voor 2012. Bij de gemeente zal worden nagevraagd wat zij aan plannen op de agenda heeft staan.
6. De Schakel kan als project als voltooid worden beschouwd en zal dus uit het lijstje verdwijnen.
7. Ann geeft nog aan Jos door wat de kosten van de trapgoaltjes zijn.
8. Ad mist in het lijstje met nog te verrichten werkzaamheden op het gebied van de
verkeersveiligheid het tweede stuk van de St. Cornelisstraat. Dit zal in het regie-overleg aan de
orde worden gesteld.
9. Toon houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening en over de
mogelijkheden die die voor Hooge Mierde opleveren.
10. Over de bezorging van De Klepper zal Dorpsbelangen overleg voeren met de KBO.
11. Ad kondigt aan per 1 januari 2013 te stoppen met zijn activiteiten voor de DR. Hij is teleurgesteld
in het overleg dat met de gemeente is gevoerd over de verkeersveiligheid. Volgens hem wordt er
niet goed naar de inbreng van de dorpsbewoners geluisterd. Hij wil nog wel de verantwoording
van de IDOP-projecten voor zijn rekening nemen.
12. Volgende vergadering: maandag 6 februari 2012.

