Verslag vergadering Dorpsraad op 3 oktober 2011
Aanwezig:
Afwezig:

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

Begin
Sluiting

: 21.00 uur
: 23.00 uur

1. N.a.v. het verslag van 5 september: het Mierds vragenspel wordt bij de VVV te koop aangeboden
als streekprodukt. Van de opbrengst gaat 10 pct. naar de VVV.
Peter mailt een aantal data door voor de brainstorm/etentje van de DR.
2. Het verslag van 5 september 2011 wordt vastgesteld. In punt 10 moet “komen” vervangen worden
door “worden”.
3. Mededelingen: er is geen belangstelling om deel te nemen aan het vrijwilligerscafé.
4. De raadsinformatiebrief over de brandweerpost wordt voor kennisgeving aangenomen. De DR-en
zijn door de burgemeester ingelicht over het definitieve besluit om de brandweerpost in Lage
Mierde te sluiten. De DR is blij dat de first responder blijft functioneren. Verder blijkt de vrede
tussen de vrijwilligers van Reusel en die van Lage Mierde weer getekend te zijn. Geconstateerd
wordt dat de verhalen van de vrijwilligers en van de gemeente over de laatste overleggen over het
sluiten van de brandweerpost en de toekomst van de vrijwilligers van elkaar afwijken..
Binnenkort begint de gemeente met het project “Brandveilig leven”. De DR-en zullen daarbij
betrokken worden.
5. Uit de regiegroep van 13 september is weinig te melden.
6. De DR is tevreden over de informatie/ontmoetingsavond met B&W. De opkomst was goed en er
vonden interessante discussies plaats. Ook B&W zijn tevreden over het verloop van de avond. De
antwoorden op de vragen die B&W niet onmiddellijk konden beantwoorden worden nog naar de
vragenstellers terug gekoppeld. De DR vindt dat een dergelijke info/ontmoetingsavond een keer
per jaar gehouden moet worden; zij wordt dan gecombineerd met de jaarvergadering van de DR.
7. Wat de begroting 2012 betreft, de gemeente kent voor dat jaar een subsidie toe van € 8000. Die
moet verdeeld worden over de Dorpsraad en Zorg en Welzijn. Besloten wordt d begroting van
Zorg en Welzijn (€ 5.935) volledig te honoreren. Wat overblijft is voor de DR.
8. De DR wil het beheer van de website in eigen hand nemen. Peter en Ruud zullen zich daarmee
belasten. Peter neemt contact op met Corné.
9. Er zijn veel klachten over de toegankelijkheid van voet- en fietspaden in Hooge Mierde. Aan Ad
zal gevraagd worden wat daarover afgesproken is in de werkgroep Verkeersveiligheid. Dit punt
komt terug in de volgende DR-vergadering.
10. De vernieuwde speelveldjes aan de Zilverslag en in de Leeuwerik worden op 15 oktober om 15.00
uur geopend. Peter zal wethouder Van de Ven vragen om iets te zeggen. Tijdens de opening
worden de namen van de spelveldjes bekend gemaakt. De naamborden worden gesponsord door
HEKU.
11. Wanneer de cursus die de DR wil volgen aangevraagd wordt via de vereniging Kleine Kernen
wordt een korting van 50 pct. verleend. Peter neemt kontact op met de stichting ZET die de cursus
zal verzorgen om verdere afspraken te maken. De voorkeur gaat uit naar de maandag als
cursusdag.
12. Tijdens de rondvraag doet Ruud het voorstel om als DR meer gebruik te maken van de nieuwe
sociale media. Hij werkt een voorstel uit. Dat komt op de agenda van de volgende vergadering.
13. De volgende vergadering is op 7 november 2011 om 20.45 uur in De Ster te Lage Mierde.

