Verslag vergadering Dorpsraad op 14 maart 2011
Aanwezig:

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

1. Aan de agenda worden twee bespreekpunten toegevoegd: integrale visie plattelandsontwikkeling
en de commissievergadering Inwoners op 15 maart over aanrijtijden van de ambulance.
2. Het verslag van de DR-vergadering van 7 februari 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Het voorstel van Andrea Heesters om een dorpsfeest te organiseren wordt voor kennisgeving
aangenomen. De DR vindt dat er al voldoende activiteiten voor de gehele dorpsgemeenschap zijn.
Verder vindt hij het niet op zijn weg liggen om een dorpsfeest te organiseren. De stichting
Dorpsbelangen is er voor dit soort activiteiten. Besloten wordt het voorstel met de mening van de
DR door te mailen naar Dorpsbelangen.
4. Peter doet verslag van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de brandweerpost in Lage Mierde:
* Er is een bijeenkomst geweest van de DR-en Hooge en Lage Mierde met B&W, waarin wat
pijnpunten over en weer zijn uitgesproken. B&W hebben een aantal aanvullingen op de
sollicitatieprocedure geaccepteerd. De DR-en zullen op hun beurt de brandweervrijwilligers
adviseren de sollicitatieformulieren van de kandidaat-vrijwilligers aan B&W te overhandigen en
de sollicitatieprocedure in te gaan.
* De gemeente heeft een eigen info-avond, verzorgd door de brandweercommandant, gehouden
voor de kandidaat-vrijwilligers.
* Op 16 maart is de bijeenkomst voor politiek, vrijwilligers en DR-en waarop het rapport met
daarin het dekkingsplan en de aanrijtijden bij sluiting van de brandweerpost in Lage Mierde wordt
besproken. Peter gaat daar naar toe. Ruud bekijkt of hij in de gelegenheid is om ook te gaan.
5. De aanvankelijk op 11 april geplande ontmoetingsavond met B&W wordt op verzoek van de
gemeente uitgesteld. Burgemeester Harrie Tuerlings heeft te kennen gegeven graag deze
ontmoetingsavond bij te wonen. Momenteel is hij nog met ziekteverlof en hij wordt rond de
zomervakantie terug verwacht. Daarom is besloten de ontmoetingsavond te organiseren op
maandag 26 september, gecombineerd met de jaarvergadering van de DR. Locatie: zo mogelijk De
Bijenkorf.
6. De volgende onderwerpen voor een nieuwe Nieuwsbrief worden genoemd: brandweerkwestie,
stand van zaken De Schakel, opening Dorpsservicepunt, standpunt DR over visie
plattelandsontwikkeling, informatie over het speelbos bij de Spartelvijver. Het is de bedoeling dat
de Nieuwsbrief begin april verschijnt.
7. Op 9 maart zijn Peter en Ruud geïnterviewd over de visie van de DR op plattelandsontwikkeling.
Het verslag van dit gesprek is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Benadrukt is dat de DR over zijn
standpunt de achterban niet heeft kunnen raadplegen.
8. Het IDOP-project Dorpsraad heeft nog een positief saldo van meer dan € 11.000. Een eerste
gedachtewisseling vindt plaats over de besteding van dit bedrag. Besloten wordt om mee te doen
aan de Jaarmarkt van Hooge Mierde. Ad maakt hiervoor een opzet. Peter zal met de vereniging
van kleine kernen bellen om na te gaan of er zinvolle cursussen zijn voor DR-leden. Verder wordt
gedacht aan het laten drukken van posters en flyers.
Ad mailt de definitieve financiële overzichten rond.
9. De werkzaamheden van de nieuwe Schakel liggen een week voor op de planning.
10. De werkgroep Zorg en Welzijn zal op 27 april het Dorpsservicepunt Hooge Mierde openen,
vooralsnog in het museum “De bewogen jaren”. Later verhuist het Dorpsservicepunt naar de
nieuwe Schakel. Toon Antonis is klaar met zijn onderzoeksrapport/stappenplan m.b.t. de
mogelijkheden van zorgvoorzieningen in Hooge Mierde. Het rapport biedt waardevolle voorstellen
voor een actieprogramma van de werkgroep voor de komende jaren. De werkgroep is bezig zich
om te vormen naar een stichting. In de statuten zal worden opgenomen dat twee bestuurszetels
worden gereserveerd voor vertegenwoordigers van de DR.
11. Het project Speelvoorzieningen verloopt naar wens. Na een bijeenkomst van de werkgroep wordt
het plan inclusief kostenraming met de gemeente besproken.

12. Op 14 maart komt in de vergadering van de raadscommissie Inwoners het prestatierapport 2010
van de Regionale Ambulancevoorziening aan de orde. Hierbij komen de aanrijtijden en de
problemen met SMS Alert m.b.t. AED’s aan de orde. Peter gaat daar naar toe.
13. De volgende vergadering is op 4 april 2011 om 20.45 uur in de nieuwe Ster te Lage Mierde.

