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Inleiding
De Dorpsraad zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering van de
leefbaarheid in Hooge Mierde. Leefbaarheid in een kleine kern zoals Hooge Mierde heeft
natuurlijk direct te maken met huisvesting, zorg, veiligheid, ontspanning en openbare ruimte.
De Dorpsraad is op 19 januari 2004 begonnen als een stichting in oprichting. Op 14 oktober
2004 is de Dorpsraad bij notariële akte officieel opgericht als stichting.
Hoewel aan het ter beschikking stellen van een tegemoetkoming in de kosten van
€ 1000 door de gemeente Reusel-De Mierden geen verplichting verbonden is voor de
verantwoording van deze middelen, geven we, naast het activiteitenverslag, toch een
overzicht van de uitgaven die in 2011 zijn gedaan..
Tevens wordt in dit jaarverslag verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen
die de gemeente bij brief d.d. 10 juni 2010 aan de Dorpsraad ter beschikking heeft gesteld
voor het uitvoeren van de IDOP-projecten “Verbeteren functioneren Dorpsraad”, “Verbeteren
zorg- en dienstverlening” en “Plaatsen van AED’s”.
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De Dorpsraad van Hooge Mierde
Per 1 januari 2011 bestond de Dorpsraad uit:
Peter van de Noort
Jos Veldhoven
Ad van Dooren
Jaan Jansen-Abrahams
Ann van den Borne
Ruud van Herk

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: lid
: lid
: lid

Per 31 december 2011 waren lid:
Peter van de Noort
Jos Veldhoven
Ad van Dooren
Jaan Jansen-Abrahams
Ann van den Borne
Ruud van Herk

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: lid
: lid
: lid

Een aantal malen hebben we geprobeerd het ledental van de Dorpsraad op het gewenste aantal
van negen te brengen, door middel van een oproep in onze nieuwsbrieven en deelname aan de
jaarmarkt van Hooge Mierde. Deze inspanningen zijn in 2011 helaas zonder succes gebleven.
De uitvoering van het IDOP is ook in dit verslagjaar in hoge mate richtingbepalend geweest
voor de activiteiten van de Dorpsraad. De raad heeft maandelijks vergaderd, behalve in de
vakantiemaand augustus. Naast deze reguliere vergaderingen zijn er diverse bijeenkomsten
geweest van de werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een of meer
van de IDOP-projecten. In de vergaderingen van de regiegroep wordt de voortgang van het
IDOP-proces bewaakt. In deze regiegroep hebben zitting wethouder C. van de Ven en de
contactambtenaar voor Hooge Mierde, Nannie Villevoye, en Peter van de Noort en Jos
Veldhoven namens de Dorpsraad. Ook deze regiegroep is in het verslagjaar regelmatig bij
elkaar geweest.
Op 2 september 2011 deelde de provincie Noord-Brabant het gemeentebestuur mee dat de
einddatum van het project “IDOP-Hooge Mierde” wordt uitgesteld tot 23 oktober 2012.
Reden daarvan is dat het IDOP-project sportpark De Leeuwerik niet op tijd kon worden
opgeleverd.
Ann van den Borne vertegenwoordigde de Dorpsraad in de gemeentelijke adviescommissie
WZW.
Op 26 mei 2011 werd de werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad een zelfstandige
stichting “Zorg en Welzijn Hooge Mierde”.
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Activiteiten in het kader van IDOP/Oplegger
1. Het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel
Het project “een nieuwe Schakel” is het belangrijkste project in het kader van het
IDOP maar zeker ook in het kader van het behoud en verbetering van de
leefbaarheid in de kern.
Nadat begin 2011 het gemeenschapshuis gesloopt was heeft de eerste bouwkundige
oplevering van de nieuwbouw eind oktober 2011 plaatsgevonden. De officiële opening was
op 9 december gevolgd door een aantrekkelijk openingsweekend met een “bonte avond”,
opening van het Dorpsservicepunt en een open dag.
Het nieuwe gemeenschapshuis is een accommodatie om trots op te zijn, gerealiseerd door een
grote inzet van het bestuur van de
Schakel en medewerking van vele
sponsors en vrijwilligers.

Met de ingebruikname van de
multifunctionele accommodatie (MFA) De Schakel is het meest tot de verbeelding sprekende
project van het IDOP opgeleverd.
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2. Een betere Dorpsraad
Wil de Dorpsraad zijn doel, het verbeteren van de leefbaarheid van Hooge Mierde,
bereiken dan zijn goede contacten met gemeente en dorpsbewoners van essentieel
belang.
De Dorpsraad vindt het van zeer groot belang om intensief met de
dorpsgemeenschap te communiceren. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte van alle
lopende projecten en plannen. Ook kan de Dorpsraad hierdoor zelf op de hoogte
blijven van wat er in het dorp speelt en wat de wensen van de inwoners zijn.
Om dit doel te bereiken zijn in 2011 een 3-tal nieuwsbrieven verspreid. Daarnaast is
enkele keren gebruik gemaakt van De Klepper en D’n Uitkijk.
Dit jaar hebben we 4 thema-bijeenkomsten gehad, te weten:
- Jaarvergadering
- Behoeftepeiling (zorg en welzijn)
- Speelvoorzieningen
- Team building
Een ander middel ter verbetering van de communicatie is de digitale weg. Nadat we
in 2009 onze website hebben gelanceerd (www.dorpsraadhoogemierde.nl) is er
gewerkt aan verbetering hiervan. Een voorbeeld hiervan is de enquête-module welke in
februari succesvol is getest.
Naast deze website is in november gestart met de sociale media Twitter. De komende periode
zullen we bekijken wat hiervan het effect is en of we met dit communicatiemiddel doorgaan.
In augustus heeft de dorpsraad, ter promotie, een
stand ingenomen op de plaatselijk jaarmarkt.
Hierbij hebben wij in het kader van het
gemeentelijk project “Veilig Wonen” rookmelders
beschikbaar gesteld aan de inwoners van Hooge
Mierde die deze aan de stand konden bestellen,
maximaal 1 per woning, door middel van een
verspreid inschrijfformulier. Als resultaat hiervan
zijn er 98 rookmelders verspreid binnen Hooge
Mierde.
Naast de rookmelders hebben we het Mierds
Vragenspel geïntroduceerd. Dit kon worden aangeschaft tegen een geringe vergoeding of
worden gewonnen door deel te nemen aan een behendigheidsspel. Tijdens deze jaarmarkt zijn
35 exemplaren van dit spel verkocht.
Bij de open dag van de Schakel is dit spel wederom aangeboden. Er zijn toen 34 exemplaren
verkocht. De volledige opbrengst hebben wij als sponsoring geschonken aan het AED-project.
Dit Mierds vragenspel wordt momenteel ook bij de plaatselijke VVV als ”streekproduct”
aangeboden.
Op 26 september heeft een ontmoetingsavond met het voltallige college plaatsgevonden. De
dorpsraad en een vertegenwoordiging van de betreffende werkgroepen hebben als start van
deze avond een presentatie gehouden over de voortgang van de IDOP-projecten. Vervolgens
hebben aanwezige leefbaarheids vragen kunnen stellen aan het college. Ook heeft het college
toekomst gerichte informatie gegeven. Uiteindelijk was sprake van een zeer geslaagde avond.
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Het afgelopen jaar hebben we ons ook ingezet voor een verantwoorde brandweerzorg binnen
onze kern. Dit was nodig door het voornemen om de brandweerpost Lage Mierde te sluiten.
Uiteindelijk hebben we First Respons kunnen behouden en wordt er een pilot opgestart met
“uitruk op maat”. Door deze invulling kan gesproken worden van het behoud van een
verantwoorde brandweerzorg.
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3. Zorg en Welzijn
3.1 Algemeen

Zorg en Welzijn is als werkgroep van de Dorpsraad begonnen. Vanwege het uitgebreide
takenpakket, de continuïteit daarin en de daarmee gemoeide financiële middelen, is besloten
om van de werkgroep een zelfstandige stichting te maken. Op 26 mei 2011 zijn de statuten
van de stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde de notaris gepasseerd. Het bestuur bestaat uit:
Bets van den Hout (voorzitter), Sjaan Spooren (secretaris), Annet van Gerven
(penningmeester), Jeroen van den Borne (lid), Frans Hermans (lid), Ann Borremans (lid) en
Jaan Jansen-Abrahams (lid). De stichting stelt er wel prijs op een sterke band met de
Dorpsraad te handhaven. Vandaar dat twee leden van de raad (Ann Borremans en Jaan
Jansen-Abrahams) tevens deel uit maken van het stichtingsbestuur. Over 2012 zal de stichting
een eigen jaarverslag maken. Met de gemeente is afgesproken dat de Dorpsraad ook in 2012
verantwoordelijk blijft voor de besteding van de IDOP-gelden voor de projecten “Plaatsen
AED’s” en “Verbeteren zorg en dienstverlening”.
3.2 Het dorpsservicepunt

In april 2011 is het dorpsservicepunt Hooge Mierde van start gegaan. In dit dorpsservicepunt
kunnen de inwoners van Hooge Mierde terecht voor informatie en advies over tal van
zorgvoorzieningen. Het servicepunt wordt vorm gegeven door 14 vrijwilligers en het werkt
nauw samen met het loket van A tot Z van de gemeente Reusel-De Mierden. De vrijwilligers
zijn ook in een tweetal bijeenkomsten door Mientje Theuws, consulente van het loket van A
tot Z, geïnstrueerd hoe om te gaan met vragen over zorgvoorzieningen. Verder hebben de
vrijwilligers op 22 en 29 september en 6 oktober 2011 een cursus Familiezorg gevolgd. Met
de gemeente en de werkgroepen Zorg en Welzijn van Lage Mierde en Hulsel vond regelmatig
overleg plaats over de verdere uitbouw van het dorpsservicepunt.
In afwachting van het gereed komen van het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel, werd het
dorpsservicepunt tijdelijk gehuisvest in museum “De bewogen jaren” aan de Floreffestraat.
Op 11 december 2011 is het definitieve servicepunt in het nieuwe gemeenschapshuis De
Schakel door wethouder Stefan Wouters officieel geopend.
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De belangstelling van de dorpsbewoners voor het dorpsservicepunt bleef in het verslagjaar
achter bij de verwachtingen. Het is de bedoeling om het aantal activiteiten van het servicepunt
in 2012 uit te breiden.
3.3 AED-project
Ook dit jaar hebben verschillende mensen uit Hooge Mierde in mei en september de
herhalingscursus reanimatie en AED gevolgd. We zijn blij dat zoveel vrijwilligers zich
betrokken voelen bij de veiligheid van Hooge Mierde. N.a.v. een brief van een verontruste
burger van camping het Zwartven zijn we daar gaan praten om eventueel daar een AED te
plaatsen. Helaas zijn onze gesprekken op niets uitgelopen. Omdat het AED Alert niet goed
gewerkt had in zowel Hooge Mierde, Lage Mierde als Hulsel hebben we met die kernen om
tafel gezeten voor een oplossing. Dit wordt komend jaar nog verder uitgewerkt. We zijn blij te
kunnen melden dat we samen met de voetbalclub zijn overeengekomen om daar nog een AED
neer te hangen waarvan zij het onderhoud voor hun rekening nemen. We kunnen dit ook
allemaal waar maken dankzij de inzet van de lopersgroep van de Mierden Hulsel die elk jaar
voor ons een sponsorloop organiseren en de opbrengst aan onze AED’s schenken. Al met al
hebben we nu vier AED’s (met de vijfde op komst) en genoeg mensen die er mee om kunnen
gaan.
3.4 Steunsystemen in Hooge Mierde
In 2010 is met oud-wethouder A. Antonis is afgesproken, dat hij voor de werkgroep Zorg en
Welzijn in het kader van het IDOP een onderzoek zou instellen naar mogelijke
zorgvoorzieningen voor Hooge Mierde, nu en in de toekomst, met als belangrijk aspect
mogelijkheden voor niet-planbare zorg. In februari 2011 presenteerde de heer Antonis het
resultaat van zijn onderzoek, het rapport “Steunsystemen in Hooge Mierde”. Daarin doet hij
voorstellen om het niveau van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde te
verbeteren en duurzaam te maken, tegen de achtergrond van de z.g. “kanteling”. Die kanteling
draait om de verschuiving van een claimgerichte praktijk naar het vraaggericht compenseren
van beperkingen. Dit laatste houdt in dat de persoonlijke situatie en de mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt centraal staan. De persoonlijke netwerken van de cliënt en
aanwezige steunsystemen in zijn omgeving spelen hierbij een belangrijke rol.
Het rapport is door de werkgroep met veel waardering en instemming ontvangen.
Desgevraagd toonde de heer Antonis zich bereid de werkgroep te assisteren bij de
implementatie van de voorstellen. Het rapport is inmiddels via de Adviescommissie Wonen,
Zorg en Welzijn aangeboden aan het gemeentebestuur. De adviescommissie onderschreef in
haar advies de doelstellingen uit het rapport en gaf aan dat het rapport een goed beeld geeft
van de uitdagingen, waarvoor Hooge Mierde zich gesteld ziet.
Inmiddels hebben de heer Antonis en de werkgroep (later de stichting) bijeenkomsten belegd
met vrijwilligers van het dorpsservicepunt, dorpsbewoners, een aantal in Hooge Mierde
actieve organisaties en professionele zorgorganisaties (“ketenpartners”) om aandacht te
schenken een “de kanteling” en na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de voorstellen uit
het rapport te implementeren.
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4. Verkeersveiligheid
In het IDOP is een hoge prioriteit toegekend aan het verbeteren van de verkeersituatie en het
oplossen van een aantal knelpunten. Daarom is de werkgroep “Verkeersveiligheid Hooge
Mierde”gevormd bestaande uit een aantal inwoners en leden van de Dorpsraad.
De volgende werkzaamheden in het kader van het IDOP zijn in het verslagjaar uitgevoerd:
- aanpassen verkeerssluis komgrens Sint Cornelisstraat – Kuilerode;

- maken kruisingsvlak sportpark Sint Cornelisstraat;
- aanpassen kruisingsvlak Kuilenrode –Poppelsedijk;
De volgende werkzaamheden zullen nog in 2012 moeten gebeuren:
- verbreden en aanpassen voetgangersoversteek richting Leewerik ( basisschool );
- aanpassen voetgangersoversteken Averbodelaan ( basisschool );
- aanbrengen haag tussen parkeerplaatsen en trottoir Averbodelaan ( basisschool );
- aanbrengen van een versmalling tussen sluis Sint Cornelisstraat - Kuilerode en
kruisingsvlak sportpark;
- reconstructie voetpaden en oversteekmogelijkheden Sint Cornelisstraat thv Myrthaplein;
- reconstructie voetpaden en oversteekmogelijkheden Kerkstraat thv Myrthaplein;
- herzien parkeermogelijkheden Sint Cornelisstraat en Kerkstraat thv Myrthaplein.
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5. Speelvoorzieningen
In januari 2011 heeft de werkgroep “Speelvoorzieningen” een plan voorgelegd aan de
gemeente betreffende de lokaties Zilverslag en Poelshof (woonwijk de Leeuwerik).
In eerste instantie werd dit plan niet goedgekeurd, vanwege o.a. afmetingen , inpassing van de
lokaties en ondergrond.
Na een aantal bijeenkomsten van de werkgroep werd er een nieuw plan voorgelegd met de
veranderde aanpassingen en dit werd alsnog goedgekeurd. De werkgroep heeft daarna een
formulier verspreid onder de kinderen van de basisschool “De Akkerwinde” met de vraag om
een naam te bedenken voor beide speelterreinen. Vervolgens heeft de werkgroep uit de
inzendingen twee namen gekozen :
Zilvertuin

en Leeuwerwei

In september 2011 zijn de speeltuinen aangelegd en er werd meteen door veel kinderen
enthousiast gebruik van gemaakt. De feestelijke officiële opening vond plaats op 15 oktober
2011 op de lokatie de Zilverslag, voor beide terreintjes. Onder de vele aanwezigen was ook
wethouder C. van de Ven die zijn waardering uitsprak voor het nieuwe speelterrein en voor de
werkgroep die dit gerealiseerd heeft.
In november 2011 kwam de jeu-de-boulesbaan bij het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel
klaar.
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Financiën
In 2011 zien we veel veranderingen vanwege het vrijkomen van subsidies door het IDOP
Omdat de subsidietermijn verlengd is zullen er ook in 2012 IDOP gerelateerde subsidies
gebruikt worden.
Let op : De financiën die hieronder vermeld worden zijn alleen de subsidiegelden die de
Dorpraad beheert.
Er zijn drie subsidiegroepen :
- verbetering Zorg en Welzijn;
- AED;
- verbetering positie dorpsraad.
Zorg en Welzijn
De subsidie voor Verbetering Zorg en Welzijn gaat voor 90 % naar het DSP
( DorpsServicePunt ) in de nieuwe Schakel. Er zal ook voor 2012 nog een gedeelte nodig zijn
voor de realisatie van het DSP.
Buiten het IDOP zal de stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde de financiën voor 2012
behartigen
AED
Door sponsoring van diverse verenigingen, particulieren en vrijwilligers is er nu de
mogelijkheid om een extra AED-unit te plaatsen bij het sportpark , zodat er dan vijf aanwezig
zijn in Hooge Mierde.
De stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde zal de financiën voor 2012 verzorgen
Verbetering positie dorpsraad
Subsidievergoedingen van het IDOP zijn voor 95 % gerealiseerd, rest is nodig voor 2012.
Veranderingen voor de komende jaren: het ligt in de bedoeling dat de gemeente elk jaar een
subsidie toekent van € 8000,-. Deze subsidie zal voor de Stichting Zorg en Welzijn ( incl
AED ) en de Dorpsraad zijn.
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