Verslag vergadering Dorpsraad op 7 januari 2013
Aanwezig:
Afwezig:

Peter van de Noort, Jos Veldhoven, Jaan Jansen-Abrahams, Ruud van Herk,
Gerard Jongen, Toon Huijbregts.
Ann van den Borne.

1. N.a.v. het verslag van 3 december 2012:
- In het kader van zijn werkzaamheden voor de Woonvisie heeft Popeliers een uitgebreide enquête
gezonden aan de WZW-commissie en aan de stichting Zorg en Welzijn. De DR vindt het daarom
niet nodig de enquête eveneens in te vullen.
- Peter, Gerard en Ruud gaan naar de door de gemeente georganiseerde werkbijeenkomst over de
integrale toekomstvisie.
- Over de jeugddisco is niets nieuws te melden. Volgens Jaan willen de hoogste klassen van de
basisschool een jeugddisco in De Schakel. Peter probeert uit te vinden of de stichting voor de
jeugddisco nog bestaat en wie de voorzitter is.
- De crisislampen zijn bij de prijswinnaars bezorgd.
2. Het verslag van 3 december 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen:
- Jos mailt de uitnodiging voor de werkbijeenkomst over burgerparticipatie naar Gerard. Gerard,
Peter en Jos zullen deze bijeenkomst bijwonen.
- Jan van Gisbergen, vice-voorzitter van het parochiebestuur, heeft o.a. de DR uitgenodigd voor
een bijeenkomst over de zorgcoöperatie in Hoogeloon met Ad Peijnenborg. Wellicht komen daar
ideeën uit voort over een mogelijke bestemming van de pastorietuin.
- Gerard wordt hoogstwaarschijnlijk secretaris van de KBO. Hij vertegenwoordigt dan de KBO in
de DR.
- Het vergaderrooster 2013 van de DR wordt vastgesteld. Omdat het op de eerste maandag van
april tweede paasdag is, wordt de DR-vergadering op 8 april gehouden.
- De procedure m.b.t. gemeentestukken die ter inzage worden gelegd gaat veranderen. Voortaan
liggen die stukken alleen in Eersel ter inzage. Wel kan een afspraak worden gemaakt met een
ambtenaar om de stukken in Reusel in te zien. Peter wil nagaan of die afspraak niet in De Schakel
kan plaatsvinden. Dit wordt in het komende regie-overleg met de burgemeester besproken.
4. Basisschool De Akkerwinde gaat met de gemeente contact opnemen, om na te gaan of het
mogelijk en voordelig is het snoeien van de bomen bij de school op te laten nemen in het
gemeentelijke snoeiprogramma. De DR wacht af wat hierover wordt besloten.
5. Op 3 januari heeft een overleg van de drie dorpsraden (Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel)
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst was bedoeld om kennis te maken en informatie uit te wisselen
over de stand van zaken. Daaruit bleek dat de drie DR-en in verschillende fases verkeren en dat er
zeker gezamenlijke belangen zijn, zij het dat die plaatselijk ingekleurd worden. Afgesproken is om
de gemeente voor te stellen in maart en eind augustus/begin september een gezamenlijk regieoverleg met de burgemeester te houden. Dit overleg wordt dan ongeveer een week daarvoor
voorbereid door de drie DR-en.
6. Over de Beach Party zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Het onderwerp blijft
voorlopig op de agenda staan.
7. Omdat 2012 nog bijna volledig in het teken heeft gestaan van de uitvoering van het IDOP, vraagt
de DR zich af hoe zinvol het is nog een regulier DR-jaarverslag te maken. Dit zal in het komende
regie-overleg worden aangekaart.
Gerard neemt contact op met Ad van Dooren over de overdracht van de financiële administratie.
8. In het kader van het werkplan besluit de DR eind mei een manifestatie met de werktitel “Hooge
Mierde presenteert zich” te organiseren. Aan Dorpsbelangen zal worden gevraagd of zij willen
participeren. Op de manifestatie kunnen verenigingen en bedrijven uit Hooge Mierde zich aan de
dorpsbewoners presenteren. Naast deze presentatie wordt een “veiligheidsdag” gehouden. Peter
neemt contact op met de gemeente hoe informatie verstrekt kan worden over buurtpreventie en
brandveiligheid. Peter en Toon maken en afspraak met Dorpsbelangen om na te gaan of zij mee

willen werken. De manifestatie wordt voorlopig een vast agendapunt.
Op basis van de inventarissen die zijn gehouden besluit de DR het volgende:
- er wordt een werkgroep onderhoud ingesteld met als opdracht de problemen verder te
inventariseren en in overleg met de gemeente te treden ter oplossing daarvan;
- er wordt een werkgroep verkeer ingesteld met als opdracht de problemen verder te inventariseren
en in overleg met de gemeente te treden ter oplossing daarvan;
- deze werkgroepen worden bemand door een lid van de DR en dorpsbewoners;
- het thema wonen wordt, op het onderwerp buurtpreventie na, doorgeschoven naar de stichting
Zorg en Welzijn.
- de DR gaat zelf aan de slag met het onderwerp bestemming “grijze vlek” in de
Leeuwerik/pastorietuin;
- de DR denkt nog verder na hoe het project Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) verder gestalte
moet krijgen;
- er wordt teruggekoppeld naar degenen die aan de informatieavonden hebben deelgenomen;
- in februari wordt een nieuwsbrief verspreid met de resultaten van de informatieavonden en de
acties die de DR op basis daarvan gaat ondernemen.
De voortgang van het werkplan wordt een vast agendapunt.
9. Rondvraag:
- in februari draagt Ruud het beheer van de website over aan Gerard.
10. Volgende vergadering: maandag 6 februari 2013 om 21.00 uur in De Schakel.

