Verslag vergadering Dorpsraad op 12 augustus 2013
Aanwezig:
Gast:

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

1. Peter heet Nol Janssen, die belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de DR, welkom. Nol
stelt zich voor.
2. Het verslag van de DR-vergadering van 8 juli 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen:
-Ontvangen is een brief van de gemeente m.b.t. de vaststelling van het bestemmingsplan
“Buitengebied 2009, herziening fase 1a”. Daarin wordt gesteld dat de DR een zienswijze op dit
plan heeft ingediend, hetgeen niet het geval is. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Ontvangen is een brief van De Ster in Lage Mierde over een nieuwe procedure voor het
reserveren van ruimte in De Ster. Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. Verslag regie-overleg van 8 juli:
- De brief aan GS over de plannen met het openbaar vervoer is door de gemeente nog steeds niet
ter ondertekening aangeboden.
- Peter heeft per mail de voorwaarden van de gemeente gekregen waaraan de plannen met ’t
Zonneke moeten voldoen. Deze zijn:
o de criteria voor inbreidingslocaties zoals opgenomen in de StructuurvisiePlus en het Plan van
aanpak ‘Vervolg realisering inbreidingslocaties’;
o minimaal drie punten van de prioriteringsmethodiek voor woningbouw;
o de herziening van het bestemmingsplan “Kom Hooge Mierde” te betrekken bij het
bestemmingsplan “Stedelijk gebied 2014”;
o de initiatiefnemers moeten zelf aantonen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan;
o voordat de bestemmingsplanprocedure wordt gestart er een anterieure overeenkomst met de
initiatiefnemers wordt gesloten.
- De gemeente vraagt de DR een rol te spelen in het Sportstimuleringsplan, maar niet duidelijk is
wat die rol moet zijn. Besloten wordt dit onderwerp in het overleg met de drie DR-en op 19
augustus te bespreken.
- M.b.t. sociale woningbouw in Hooge Mierde vraagt de DR zich af of er wel behoefte aan
bestaat. Ook dit onderwerp zal in het overleg met de drie DR-en besproken worden.
5. In de volgende vergadering zal de opzet van de ontmoetingsavond met B&W besproken worden.
Dan komen ook de concrete projecten aan de orde waarvoor de DR vrijwilligers wil werven.
6. Het Muziekfestijn heeft 150 tot 175 bezoekers getrokken en was dus een succes. Toon is boos en
teleurgesteld, omdat van de andere DR-leden niemand belangstelling heeft getoond. Er volgt nog
een evaluatie.
7. Ook Harry van Gisbergen heeft een schets voor de herbestemming van de pastorietuin ingeleverd.
Die is nog niet door de werkgroep besproken. Wanneer dat gebeurd is, wordt een gesprek met de
gemeente en De Zaligheden gepland.
8. Uit gesprekken die Toon gevoerd heeft, blijkt dat de jeugddisco in Reusel goed draait. Hij vindt
dan ook dat de DR zich afwachtend moet opstellen. Nagegaan zal worden of er behoefte bestaat
aan een disco voor 11/12-jarigen. Daartoe neemt Peter contact op met basisschol De
Akkerwinden.
9. Gerard heeft het IDOP financieel definitief afgerond.
10. De DR is positief over de Toekomstvisie van de gemeente. Peter zal de gemeente daarvan op de
hoogte brengen.
11. Rondvraag:
- Uit D’n Uitkijk van 9 augustus blijkt dat B&W besloten hebben dat er voor de bouw in Hooge
Mierde van twee stallen voor bijna 3000 varkens geen MER opgesteld hoeft te worden. Vooral
het besluit m.b.t. de Twisseltsebaan verbaast de DR. Peter zal bij de gemeente om meer gegevens
vragen.

- De knipperinstallatie in de St. Cornelisstraat bij De Akkerwinden werkt nog steeds niet.
- In het volgende regie-overleg zal aan de orde worden gesteld dat bij de Spartelvijver nog steeds
langs de weg wordt geparkeerd, ondanks het parkeerverbod.
- Van de trapgoaltjes in De Leeuwerik wordt goed gebruik gemaakt.
12. De volgende DR-vergadering is op maandag 2 september om 21.00 uur in De Schakel.

