Verslag vergadering Dorpsraad op 11 juli 2011
Aanwezig:
Gasten:

Begin
Sluiting

Peter van de Noort, Jos Veldhoven, Ad van Dooren ,Jaan Jansen-Abrahams,
Ruud van Herk en Ann van den Borne.
Bets van de Hout, Sjaan Spooren en Frans Hermans voor de agendapunten
Jaarmarkt en problematiek “roerende goederen”
: 21.00 uur
: 23.00 uur

1. DR en stichting Zorg en Welzijn zullen op 14 augustus samen een marktkraam bemannen. DR
presenteert een vragenspel Hooge Mierde, geïnspireerd op het spel Triviant. Dit spel kan
gewonnen worden of gekocht. Inwoners van Hooge Mierde kunnen door middel van een flyer een
rookmelder bestellen. Deze flyer wordt samen met De Klepper huis-aan-huis verspreid. Verder zal
er informatie over de (projecten van de) DR ter inzage liggen en wordt aandacht besteed aan de
werving van nieuwe leden. Er wordt een schema opgesteld voor de bemanning van de kraam
tijdens de jaarmarkt.
De stichting Zorg en Welzijn presenteert verschillende folders en zorgmaterialen. Verder wordt
gezorgd voor promotiemateriaal, zoals balpennen, om uit te delen.
Op 9 augustus komen de DR-werkgroep Jaarmarkt en vertegenwoordigers van Zorg en Welzijn bij
Frans Hermans. Maasakker 1, bij elkaar om de laatste puntjes op de i te zetten.
2. In tegenstelling tot wat tot voor kort werd gedacht, mogen met de IDOP-subsidies geen “roerende
goederen” gefinancierd worden. De gemeente overlegt met de provincie hoe een oplossing voor dit
probleem gevonden kan worden. Wel kunnen de uren gedeclareerd worden die DR-leden en
vrijwilligers aan de IDOP-projecten hebben besteed. Dit betekent dat op de verslagen van de
verschillende vergaderingen, die vanaf 1 november 2009 gehouden zijn, aangegeven moet worden
wat het begin- en eindtijdstip van die vergadering is geweest. Verder moet er per vergadering een
presentielijst worden opgesteld die door de deelnemers wordt geparafeerd. Jos doet dit voor de
DR-vergaderingen, Sjaan voor de vergaderingen van de werkgroep Zorg en Welzijn, Ad voor de
vergaderingen van de werkgroep Verkeersveiligheid en Ann voor de vergaderingen van de
werkgroep Speelvoorzieningen. Verder wordt aan ieder DR-lid en vrijwilliger gevraagd een
urenstaat in te vullen met de uren die besteed zijn aan de verschillende IDOP-projecten. De
gemeente heeft hiervoor formulieren ontworpen. Jos zal ze aan de betrokkenen doormailen.
3. N.a.v. het verslag van 6 juni 2011.
* Bouwinitiatief zal na de bouwvakvakantie een aantal data voorstellen waarop het zijn plannen
met “t Zonneke zal toelichten.
* Nieuwsbrief is klaar. Nagegaan zal worden of die met De Klepper verspreid kan worden. Zo
niet, dan zorgen Jaan en Ann voor de verspreiding.
Het verslag van de DR-vergadering van 6 juni 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. De uitnodiging voor een studiedag “Jeugd betrekken bij dorps- en wijkontwikkeling” wordt voor
kennisgeving aangenomen. N.a.v. deze uitnodiging wordt besloten eind dit jaar de jeugdwerker
van de gemeente en de KPJ uit te nodigen om na te gaan hoe de Hoogemierdse jeugd bij de
leefbaarheid van het dorp betrokken kan worden.
5. Er is een vooraankondiging binnen gekomen van een door de provincie voor Zuid-Oost Brabant te
organiseren regionale leerbijeenkomst “Leefbaarheid: hét webeffect!, netwerken van de toekomst”.
6. Jos en Ad gaan naar de bijeenkomst met de gemeente met als onderwerp het verankeren van de
IDOP-projecten in de gemeentebegroting. Ad mailt de dor de DR opgestelde begroting door.
7. Peter gaat de cursus van stichting Zet die de DR-leden gaan volgen vastleggen.
8. De uitvoering van de projecten “Verkeersveiligheid” en “Speelvoorzieningen” lijkt op schema te
liggen. Dat betekent dat ze op tijd klaar zullen zijn.
9. Bij de gemeente zal nog eens worden nagevraagd hoe het zit met de puinhoop aan De Stad.
10. De volgende vergadering is op 5 september 2011 om 20.45 uur in De Ster te Lage Mierde.

