Verslag vergadering Dorpsraad op 4 maart 2013
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Het verslag van de DR-vergadering van 6 februari:
N.a.v.: Er blijven klachten over de slechte bezorging van De Klepper en de “krantjes”. Peter zal
een stukje voor De Klepper schrijven waarin bewoners worden opgeroepen hun klachten kenbaar
te maken.
Tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen:
Er is een uitnodiging van de gemeente binnen gekomen om deel te nemen aan een rond-de-tafel
bijeenkomst over veranderingen in het sociale domein.
3. Jos en Gerard hebben de jaarvergadering van De Schakel bijgewoond. Belangrijkste punten waren:
* de vraag of aan externe gebruikers van De Schakel een geldelijke bijdrage gevraagd moet
worden en zo ja, hoe;
* het voornemen van het bestuur om het aantal activiteiten in De Schakel uit te breiden, zodat de
inkomsten toenemen.
4. Peter en Toon zijn naar een bijeenkomst van de gemeente over de komende bezuinigingen
geweest. Het doel was meer om de verschillende verenigingen, organisaties e.d. kennis met elkaar
te laten maken en na te gaan hoe zij elkaar kunnen helpen als de financiën afnemen. De
bijeenkomst werd als positief ervaren.
5. Peter heeft een werkbijeenkomst van de gemeenteraad bijgewoond over “vernieuwen, ombuigen
en bezuinigen”. Er bleek inmiddels meer overeenstemming te bestaan bij de fracties over de lijst
van te nemen maatregelen. De onderwerpen waar overeenstemming over bestaat worden
opgenomen in de uitvoeringagenda, die in mei in de raadsvergadering aan de orde komt.
6. Het afsprakenlijstje van de regiegroep d.d. 18 februari 2013 wordt besproken. Op 18 maart vindt
het overleg plaats tussen de drie dorpsraden en de burgemeester.
7. De organisatie van het muziekfestijn voor 14 tot 16 jarigen ligt op schema. Onder voorbehoud
wordt het festijn op 29 juni gehouden. De vraag is nog of het in De Schakel of in de Bijenkorf zal
plaatsvinden. Wellicht dat de organisatie een beroep moet doen op de Dorpsraad voor een
financiële bijdrage, maar eerst wordt geprobeerd andere bronnen aan te boren.
8. De werkgroep Pastorietuin heeft een brief naar de gemeente gestuurd met de vraag wat de
randvoorwaarden zijn om eventueel in de tuin te mogen bouwen. Gevraagd is om voor half maart
een antwoord op deze vraag te geven. Leden van de werkgroep nemen deel aan een provinciale
bijenkomst in Eindhoven over leefbaarheid om na te gaan of er subsidiemogelijkheden zijn. De
werkgroep zal in juni een eerste rapport met bevindingen presenteren.
9. Wat betreft Zorg en Welzijn wordt melding gemaakt van:
* de geringe belangstelling voor het bibliotheekpunt; voor het boekenruilpunt is beduidend meer
interesse;
* de start van het huiskamerproject op donderdagochtend in De Schakel;
* de aanstelling van twee wijkverpleegkundigen van resp. RSZK en Zuidzorg, zodat begonnen kan
worden met het opzetten van steunsystemen in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel.
10. Over de jeugddisco in De Schakel heeft Peter contact gehad met Annie Rossiau, die bestuurslid
was van de toenmalige stichting Jeugddisco. Zij is bereid mee te werken aan de organisatie van
een nieuwe jeugddisco in De Schakel. Dit geldt ook voor Nick Maas. Nagedacht wordt nog over
de doelgroep. Aanvankelijk dacht men aan de groep 11- tot en met 16-jarigen. Wellicht is het beter
deze groep te splitsen in een categorie van 11- t/m 14-jarigen en een van 15- en 16-jarigen.
Wie van de DR wil het project Jeugddisco gaan trekken?
Peter praat op 11 maart met het bestuur van De Schakel over de jeugddisco en de manifestatie
“Hooge Mierde presenteert zich…”

11. De manifestatie “Hooge Mierde presenteert zich…” staat gepland op 25 mei. Politie, brandweer en
jeugdwerk werken mee. Wanneer de datum definitief is, worden Dorpsbelangen en het
bedrijfsleven in Hooge Mierde benaderd.
12. Gerard is bij de KvK en de Rabo-bank geweest om de overdracht van het penningmeesterschap te
regelen. Wellicht wordt voor de overdracht van Ad naar Gerard de kascontrolecommissie
benaderd.
De inschrijving van de Dorpsraad bij de KvK zal geactualiseerd worden.
13. In de rondvraag vraagt Ann nogmaals aandacht voor de puinhoop en het vervallen huis aan De
Stad, bij de ingang van het dorp. Peter neemt daarover contact op met wethouder Van de Ven.
14. De volgende DR-vergadering is op 8 april a.s. om 21.00 uur in De Schakel.

