Verslag vergadering Dorpsraad op 4 juni 2012
Aanwezig:

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

1. N.a.v. het verslag van 7 mei 2012:
a. De burgemeester wordt niet opnieuw ingepland voor een bezoek aan de DR. Hij neemt voortaan
deel aan het regie-overleg. Na het IDOP neemt hij het voorzitterschap van het overleg met de DR
van Kees van de Ven over; de burgemeester heeft burgerparticipatie in zijn portefeuille.
b. Uit het rondetafelgesprek over de intensieve veehouderij is niets bijzonders meer gekomen. De
belangen van de verschillende partijen blijven zeer verschillend. Er wordt nog een bijeenkomst
gehouden over eventuele vervolgstappen.
c. Aan de bijeenkomst over de ruimtebehoefte van verenigingen in De Schakel hebben o.a. een
aantal carnavalsverenigingen, de KPJ. Kindervakantiewerk en Jong Nederland deelgenomen. Er
zijn wel wat deals tussen vragers en aanbieders gesloten; een probleem kan echter het
bestemmingsplan vormen. Het is twijfelachtig of de bijeenkomst voor Hooge Mierde veel soelaas
heeft geboden.
2. Het verslag van 7 mei 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Bouwinitiatief heeft gemaild dat het een presentatie voorbereidt over de toekomst van ’t Zonneke.
De DR wacht nadere berichten af.
4. De DR van Lage Mierde wil graag een gesprek over de toekomst van de DR na het IDOP-tijdperk
en over het samenwerkingsconvenant. Peter zal mailen dat wij een gesprek over het
samenwerkingsconvenant in het laatste kwartaal van dit jaar wel zinnig vinden.
5. De bijeenkomst van de regiegroep op 14 mei heeft bijna volledig in het teken van de IDOPfinanciën gestaan. De gemeente had slechts een paar puntjes over de financiële verantwoording
van Ad. Om daaraan tegemoet te komen, maakt Ad een declaratieformulier. Jos zal daarover een
tekst maken voor het protocol en dat naar Peter mailen.
6. Het zelfde groepje als vorig jaar (Ruud, Ad en Peter) gaat de deelname van de DR aan de
jaarmarkt in Hooge Mierde voorbereiden. Zorg en Welzijn wil weer samen met de DR deelnemen.
7. In het kader van het nieuwe werkplan heeft Peter gesproken met jeugdwerker Niek Maas. Hij
adviseert een aparte bijeenkomst voor jongeren te houden om achter hun behoeften te komen.
Uiteraard moet er wel een voorzet gemaakt worden. Niek Maas is bereid de DR daarbij te
begeleiden; hij zal met de gemeente bespreken of hij daar tijd voor vrij kan maken. Ook Evie van
Dijk wordt benaderd met de vraag of zij aan dit project wil deelnemen. Er komt een
vervolggesprek met Niek Maas. Wanneer de datum daarvan bekend is, mailt Peter die door; wie
kan schuift aan.
8. Jan van Gisbergen, vice-voorzitter van het parochiebestuur, woont op uitnodiging van de DR het
begin van de vergadering bij. In het kader van het nieuwe werkplanwil de DR graag van hem
weten of het voortbestaan van het kerkgebouw in de komende jaren gevaar loopt. Jan deelt mee dat
onlangs het bisdom heeft besloten in Reusel-De Mierden de kerken in Hooge Mierde en Reusel
open te houden en die van Lage Mierde en Hulsel te sluiten. De toekomst van de Hoogemierdse
kerk is dus (voorlopig) verzekerd. Afgesproken wordt dat opnieuw overlegd zal worden, wanneer
er een verandering in de situatie optreedt.
9. Het is onduidelijk of er nu trapgoaltjes in de Leeuwerik geplaatst kunnen worden of niet, hoewel in
het regie-overleg om een besluit is gevraagd. Ann belt met Marjo om duidelijkheid te krijgen. Vast
staat wel dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en de veiligheid van de
speeltoestellen.
10. Ad roept zelf t.z.t. de kascontrolecommissie, bestaande uit Frank Smolders en Frans Hermans, bij
elkaar.
11. Naar aanleiding van de mailwisseling met de gemeente over de inloopmiddag m.b.t. het plan
“Aanpassen knelpunten voetpaden IDOP Hooge Mierde” en de reacties daarop van enkele
inwoners, wordt besloten dat de werkgroep eerst onderling bespreekt wat haar standpunt is over de
ingekomen suggesties. Vervolgens wordt met de gemeente gesproken over de mogelijkheden en

onmogelijkheden. Tot slot bespreken werkgroep en gemeente samen de conclusies met de
inwoners van de Sint Cornelisstraat. De werkgroep zal in dat overleg de verkeerde beeldvorming
die bij de inwoners is ontstaan over Dorpsraad/werkgroep weerleggen. In het gesprek met de
gemeente komt ook de mail over de snelheidsindicator en het attentiebord aan de orde.
12. Er komen klachten bij de DR binnen over de beukenhaag van de pastorie aan het Myrthaplein/De
Stad. Die verspert inmiddels het gehele voetpad. Peter neemt met de gemeente contact op om na te
gaan wat daar aan gedaan kan worden.
13. Volgende vergadering: maandag 2 juli 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

