Verslag vergadering Dorpsraad op 5 september 2011
Aanwezig:

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

Begin
Sluiting

: 21.00 uur
: 23.00 uur

1. N.a.v. het verslag van 11 juli j.l.:
- Bouwinitiatief heeft nog niets van zich laten horen.
- M.b.t. de cursus van de stichting Zet voor DR-leden is nog niet bekend wanneer deze zal
plaatsvinden.
2. Het verslag van 11 juli 2011 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. De gemeente heeft de DR gevraagd 4 organisaties te noemen, die de burgemeester kan bezoeken
in het kader van het Europees jaar van de vrijwilliger. De DR besluit aan te melden: Myrtha Nova,
de handboogvereniging Taxandriërs, Toneelclub Hooge Mierde, Sociaal Koken van de KBO.
4. Voor de bijeenkomst ‘Leefbaarheid: hét webeffect!, netwerken van de toekomst’, bestaat geen
belangstelling.
5. De brief van de gemeente d.d. 21 juli 2011, waarin de subsidie 2010 definitief wordt toegekend,
wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Op de ontmoetingsavond met B&W op 26 september in de Bijenkorf, zal de stand van zaken
geschetst worden van een aantal IDOP-projecten: Peter: Dorpsraad, Ad: Verkeersveiligheid, Ann:
Speelvoorzieningen. Jos vraagt aan Bets v.d. Hout of zij iets wil vertellen over Zorg en Welzijn.
Peter zit de avond voor. Over publiciteit neemt Peter contact op met Saskia Bos van de gemeente.
7. Hoewel het minder druk was op de jaarmarkt dan voorgaande jaren, is de DR tevreden over zijn
presentatie, hoewel er zich geen nieuwe leden hebben opgegeven. Er zijn 92 rookmelders besteld.
De levering daarvan duurt drie weken, langer dan verwacht. Peter zal daar in De Klepper melding
van maken. Er zijn 35 spellen verkocht. D.w.z. dat er nog ongeveer 400 over zijn. Geprobeerd zal
worden om spellen via de VVV te verkopen als streekproduct. Ruud zal navragen of dit mogelijk
is. Verder zullen spellen verkocht worden bij de opening van De Schakel, waarbij €1 van de
verkoopprijs van €3,50 ten goede komt van De Schakel.
8. De tekst van de evaluatie van het samenwerkingsconvenant met de gemeente wordt ongewijzigd
vastgesteld. Jos zal de tekst naar Nannie mailen.
9. Ad maakt een aparte staat met inkomsten en uitgaven van de Dorpsraad, inclusief de saldi.
10. Besloten wordt dat de DR binnenkort weer een brainstorm-sessie (met etentje) houdt waarin
plannen voor de nabije toekomst besproken komen.
11. De projecten Speelvoorzieningen en Verkeersveiligheid liggen op schema. Bouke Sport heeft
€1500 beschikbaar gesteld voor speelvoorzieningen in Hooge en Lage Mierde: dat is €750 per
kern. Ad en Ann zullen in het kader van de verantwoording foto’s maken van de voortgang van de
projecten.
12. Jaan schrijft, n.a.v. een verzoek van de gemeente, een stukje over Hooge Mierde voor de
gemeentegids. Nannie zal daarvan op de hoogte worden gesteld.
13. De volgende vergadering is op 3 oktober 2011 om 20.45 uur in De Ster te Lage Mierde.

