Stichting Dorpsraad Hooge Mierde waarom?
Soms gebeurt het dat de redactie van ‘ons boekske’ zelf wordt benaderd met
het verzoek om een correspondent langs te laten komen omdat men graag iets
wil vertellen. Zo ook in het geval van de Stichting Dorpsraad Hooge Mierde.
Peter van de Noort en Jaan Jansen zaten te popelen om hun geesteskind –
maar inmiddels ook een beetje zorgenkind - voor te stellen. Natuurlijk is aan
het verzoek gehoor gegeven en gingen er een nieuwe pen en kladblok mee
richting Mierd.
Door Conny van Gool
Peter heeft aan een half woord genoeg. Al voor de eerste vraag helemaal is gesteld
start hij vol vuur zijn verhaal. “Laat eerst duidelijk zijn dat wij een dorpsraad zijn en
niet Dorpsbelangen. We zijn wel ontstaan op initiatief van Dorpsbelangen maar zij
organiseert in het dorp evenementen en dergelijke, terwijl wij zijn gevraagd als zijnde
een gesprekspartner voor de gemeente, namens de dorpsbewoners.” Zomaar
ontstaan, dat gaat toch niet gemakkelijk? “Nee, we hebben ook even na moeten
denken hoe we het zouden moeten aanpakken. We hebben uiteindelijk een oproep
geplaatst in het plaatselijk krantje De Klepper en hoopten op voldoende respons.
Daar kwam toen een aantal personen op af maar dat gaf nog geen dorpsraad. We
moesten ons eerst beraden welke taken we op ons wilden nemen en hoeveel tijd die
zouden gaan kosten. Om de interesse te peilen is er een enquête uitgebracht en
daarna een avond in gemeenschapshuis De Schakel georganiseerd. We hebben
daar ook Esbeeks Belang voor uitgenodigd.”
Waarom was dat dan? Jaan springt bij: “Als vraagbaak. deze bestond al een tijdje
en kon ons op weg helpen. En blijkbaar hadden meer gemeenten interesse want ook
Steensel kwam die avond meeluisteren.” Peter vertelt dat uiteindelijk twee mensen
zich die avond aanmeldden maar dat na werving bij alle denkbare verenigingen in
Hooge Mierde er uiteindelijk een dorpsraad werd opgericht met elf leden. De ‘raad
van elf’? Peter lacht: “Ja, maar inmiddels niet meer hoor, nu zijn we nog met vijf
actieve leden.” Als er wordt gevraagd wat nu de achterliggende gedachte is geweest
bij het oprichten van de dorpsraad, beginnen Peter en Jaan achter elkaar door te
vertellen. Peter: “Hoofddoel was om de woningbouw in Hooge Mierde te gaan
bevorderen en de leefbaarheid te verbeteren. De aanwas liep terug, jongeren kregen
immers steeds minder mogelijkheden om zich nog in Hooge Mierde te vestigen.”
Jaan: “En ook belangrijk: we hadden geen raadslid meer, winkels sloten steeds vaker
(door de samenvoeging met Reusel?), de zorg in Hooge Mierde liep hard terug. er
was genoeg te doen!” Voorzichtig is toen de dorpsraad gestart. Van belang was dat
men zich zou profileren als een raad die maatschappelijke belangen behartigde, dus
geen politiek zou bedrijven. Daarom werd ook gekozen voor een stichting, dus ook
zonder verkiezingen. Peter: “In mei 2004 zijn we naar het college gestapt en wisten
we uiteindelijk te bereiken dat we mee mochten gaan denken over de invulling van
het bestemmingsplan De Leeuwerik. Maar ook belangrijk: er moest een zorggroep
komen. Daar zijn acht mensen, vrijwilligers die geen deel uitmaakten van de
dorpsraad, ingestapt en na diverse enquêtes en interviews en informatieavonden met
senioren, vijftig-plussers maar ook met starters ontstond tenslotte een totaalpakket
aan wensen. Dat werd in november 2004 aan de gemeente overhandigd en jawel: de
wensen werden meegenomen in de planontwikkeling!” Er werden zittingen gehouden

waar de plannen door de gemeente werden besproken en waarbij de dorpsraad
verwacht had uitgenodigd te worden maar helaas. Dus toen maar op eigen initiatief
de tweede zitting bijgewoond. “Wat opviel”, zegt Peter, “is dat er tijdens de zittingen
geen jongeren aanwezig waren, en die waren in deze toch zeker erg belangrijk. De
oorzaak daarvan lag in het tijdstip van de zittingen. Want hoe kun je, vaak werkende
jongeren, verwachten als er overdag wordt vergaderd? Spijtig vond de dorpsraad
dat, maar toch hoopte deze op een goed resultaat na alle voorbereidende
inspanningen.”
En dat kwam er: in plan De Leeuwerik werden tenslotte 22 starterwoningen, een
plaats voor woningvoorzieningen, 26 nultreden-woningen en 44 vrijstaande en
halfvrijstaande woningen opgenomen. De vreugde hierover was echter van relatief
korte duur. Nog maar kortgeleden bleek het bestemmingsplan stil te zijn gelegd
omdat er door omwonenden protest tegen was aangetekend. Behoorlijk teleurgesteld
zegt Jaan: “In 2005 zou de eerste schop de grond in zijn gegaan en in 2007 zouden
de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Nu komt er vooralsnog niets van dit
alles. Is al het werk dan voor niets geweest?” Ook in die periode doet de dorpsraad
een nieuwe poging het één en ander van de grond te krijgen. Een startergroep wordt
gevormd, er wordt weer een plan gemaakt en bij de gemeente neergelegd. Daar blijft
het vervolgens anderhalf jaar liggen. Peter: “En dat is nu net zo jammer, want zo
kunnen we de jongeren niet in het dorp houden. Het grootste deel vertrekt nu richting
Reusel (“Daar staat inmiddels zowat alles in de steigers”, lacht Jaan) en Hooge
Mierde krimpt daardoor steeds verder in. Maar gelukkig is er ook goede hoop omdat
de gemeente inmiddels een onafhankelijk deskundig adviesbureau heeft
ingeschakeld en dat gaat een IDOP samenstellen.” Een IDOP? Dat vraagt om meer
uitleg natuurlijk. Peter vertelt: “IDOP staat voor Integraal Dorps
Ontwikkelingsprogramma en zal de verwachte ontwikkeling van een dorp gedurende
tien tot vijftien jaar weer gaan geven. Aan de hand van thema’s worden tijdens
georganiseerde groepsbijeenkomsten allerlei wensen en behoeften besproken. Zoals
bijvoorbeeld recreatie, woningbouw en zorg, allemaal belangrijke speerpunten in
deze analyse! Het bureau geeft deze wensen vorm, biedt daarvan een conceptplan
aan bij de gemeente en die gaat achtereenvolgens bekijken in hoeverre zij dit plan
kan meenemen in haar beleidsvoering.” Intussen zit de dorpsraad zelf natuurlijk niet
stil. Jaan: “Tussendoor hebben we onder de bewoners weer eens een enquête
gehouden (ja, wij zijn dol op enquêtes!) met betrekking tot wensen in de directe
woonomgeving. Aan de hand van wat we hoorden hebben we de gemeente
uitgenodigd voor een ‘rondje langs de pijnpunten’ in het dorp. Met resultaat. We
hebben weten te bereiken dat er trottoirs zijn aangepast, er zijn veiligere
oversteekplaatsen en nieuwe voetpaden aangelegd en het groen wordt beter
onderhouden.” En wat is voor de dorpsraad momenteel het meest actuele punt?
Peter en Jaan tegelijk: “De Schakel!” We zouden daar graag een multifunctionele
accommodatie van maken omdat voor dergelijke accommodaties meer subsidie
wordt verstrekt, maar eigenlijk is het gebouw daar niet meer geschikt voor. Dus
moest er worden bekeken wat dan de beste optie was. Fondsen gaan werven voor
verbouwen of iets anders? Juist op dat moment kwam echter Het Zonneke te koop
en daar lag in onze ogen een gouden kans. We benaderden een aannemer en
stelden voor om De Schakel als het ware te ruilen tegen Het Zonneke.” Ruilen?
“Ja, De Schakel laten slopen zodat daar (zorg)woningen konden worden gebouwd,
en met de opbrengst daarvan zou Het Zonneke kunnen worden gekocht en
verbouwd.”

Er werd een onderbouwd voorstel opgesteld en daarmee stapte de dorpsraad naar
de gemeente. Maar helaas: er kwam nul op rekest. Het bestemmingsplan zou
daarvoor immers moeten worden gewijzigd en daar kom geen sprake van zijn.
Vanzelf rijst nu de vraag of de dorpsraad inmiddels niet helemaal moedeloos wordt?
“Nee, dat toch ook weer niet”, zegt Peter. “Er komt voldoende van de grond om moed
te houden, maar het gaat meestal traag en vaak via veel omwegen. En wat betreft
De Schakel zijn we ook nog niet uitgestreden, we hebben immers het IDOP nog, de
derde zitting hierover vindt binnenkort plaats, en dat geeft ons nog goede hoop op
een gunstige afloop.” Wat zou helpen? Beide dorpsraadleden roepen volmondig uit:
“Meer leden want dat is meer ideeën, meer inspraak, meer daadkracht.”
Dus om hen daarbij een handje te helpen: dames en heren dorpsbewoners van
Hooge Mierde, maak u sterk voor uw eigen dorp en uw eigen woonomgeving en
meld u aan bij uw, zo enthousiaste, dorpsraad. Zij heeft uw inbreng heel hard nodig!
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