Verslag vergadering Dorpsraad op 3 september 2012
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Het verslag van 2 juli 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. N.a.v. de mededelingen:
* Niemand van de DR gaat naar de lunch van het Eindhovens Dagblad ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan.
* De gemeente heeft laten weten vanaf 10 september te beginnen met het herstraten van het
voetpad aan De Stad.
* Bouw Initiatief heeft laten weten dat de presentatie van hun plannen met ‘t Zonneke nog even op
zich laat wachten. De DR neemt dit voor kennisgeving aan.
* De DR heeft een uitnodiging ontvangen voor het vrijwilligerscafé op 8 oktober in De Kei.
Onderwerp: Uitbreiding van de collectieve vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers en
mantelzorgers in Reusel.
3. Het merendeel van de DR-leden is positief over de deelname aan de Jaarmarkt van Hooge Mierde.
Toon handhaft zijn standpunt dat deelname aan de Jaarmarkt weinig zinvol is. Er zijn 47
formulieren ingevuld met suggesties over het vergroten van de leefbaarheid in Hooge Mierde.
Deze suggesties worden meegenomen in het proces dat moet leiden tot een nieuw werkplan van de
DR. De crisislampen, die zijn verloot tijdens de Jaarmarkt, blijken uitverkocht te zijn. Zij zijn pas
weer eind dit jaar te krijgen. Zodra ze er zijn worden ze bij de prijswinnaars afgeleverd.
4. Op de vraag van een dorpsgenoot waarom er in het Speelbos bij de Spartelvijver geen afvalbak
staat, heeft de gemeente in het regie-overleg van 27 augustus geantwoord, dat het beleid van de
gemeente is om zo weinig mogelijk afvalbakken te plaatsen. De ervaring leert dat er bij geplaatste
bakken altijd veel afval ligt. Als er geen bakken zijn, is men eerder geneigd het afval mee naar
huis te nemen. Dit standpunt zal in de eerstvolgende nieuwsbrief gecommuniceerd worden.
In het regie-overleg is afgesproken dat voor 10 december de IDOP-projecten worden afgesloten
met een eindverslag. Daarin wordt per project opgenomen de doelstellingen, de verrichte
activiteiten en de resultaten. Het jaarverslag van de DR, inclusief financiële verantwoording van de
subsidie 2012, kan dan begin volgend jaar apart worden gepresenteerd.
De gemeentelijke projectleider bezuinigingen heeft in het regie-overleg een uiteenzetting gegeven
over zijn plan van aanpak. Daarin is o.m. een begrotingswijzer opgenomen; alle inwoners van de
gemeente worden uitgenodigd suggesties voor bezuinigingen te doen. Al vrij snel zal duidelijk
worden waarop de gemeente zal bezuinigen en hoe dat zal gebeuren. De DR vindt het zinvol om
daar met zijn werkplan op in te spelen. Peter neemt contact op met de projectleider om na te gaan
of er over de bezuinigingen een inwonersavond belegd kan worden.
5. De DR besluit dat de klussendienst voor de aankoop van gereedschap en materialen niet de
gevraagde € 1600 krijgt, maar € 1400. De DR wil dat besluitvorming over financiële
aangelegenheden vergezeld gaat van onderliggende stukken.
6. De organisatie van de brainstormavond met de jeugd is met Nick Maas doorgesproken. De
bijeenkomst is bedoeld voor de jeugd van 14 tot 23 jaar en zal 2 uur duren. De opzet is dat de
aanwezigen verdeeld worden over enkele groepjes die ideeën spuien over activiteiten die voor de
jeugd in Hooge Mierde georganiseerd kunnen worden en daarin een prioriteitsvolgorde aangeven.
Deze bijeenkomst wordt in oktober gehouden. De jeugd zal worden opgeroepen om actief mee te
doen. Ruud zal met Piet van Limpt overleggen over de manier waarop de jeugd het best bereikt
kan worden, o.a. met gebruikmaking van social media. Na deze bijeenkomst volgt nog een
terugkoppelavond waarin de uitvoerbaarheid van de suggesties aan de orde zal komen.
7. De werkgroep Verkeersveiligheid komt nog een keer bij elkaar om het project te evalueren.
8. Volgende vergadering: maandag 1 oktober 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

