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1. Subsidiegelden IDOP
Om de projecten die genoemd zijn in ons IDOP te realiseren is vanuit
de provincie, maar ook vanuit de gemeente subsidie beschikbaar
gesteld. Tot op heden heeft de Dorpsraad vanuit haar eigen middelen
de diverse (on)kosten voorgeschoten. Omdat de bodem van onze
portemonnee in zicht kwam hebben we in overleg met de gemeente
afgesproken om enkele deelbudgetten over te hevelen naar de
Dorpsraad. Hierdoor krijgen we meer eigen verantwoordelijkheid en
financiële flexibiliteit wat burgerparticipatie naar onze mening alleen
maar ten goede komt.
Het betreft (gedeeltelijke) subsidiebedragen voor de projecten:
A. Versterken positie Dorpsraad: € 23.250,--. Met deze subsidie hebben we inmiddels een website
ontwikkelt, nieuwsbrieven uitgebracht, een laptop, beamer en scherm aangeschaft. Verdere
ontwikkeling van onze website wordt ook hiervan bekostigd.
B. Zorg en welzijn: € 52.929,-- verdeeld over 2 jaar.
C. AED’s: € 2.796,18. Dit bedrag kan worden besteed aan (herhalings)cursussen en onderhoud AED’s.

2. Dorpsraad
De Dorpsraad bestaat momenteel uit 5 leden, een absoluut minimum. Versterking is hard nodig om onze
doelstellingen te realiseren. Wij doen een dringend beroep op de inwoners van Hooge Mierde om de
Dorpsraad te komen versterken. Heeft u interesse, maar wilt u eerst meer informatie, neem dan gerust
contact op met één van de leden of via onze website (www.dorpsraadhoogemierde.nl). Natuurlijk kunt u
ook altijd eens onze openbare vergadering(en) bijwonen.

3. Speelvoorzieningen
Onder deze noemer is na afloop van de informatie-avond op 7 juni een
werkgroep gevormd. Deze werkgroep “Speelvoorzieningen” gaat bekijken hoe
we onze bestaande speelvoorzieningen kunnen verbeteren. Het inrichten van
een ontmoetingsplek die kinderen en ouderen de mogelijkheid biedt om elkaar
te ontmoeten op een ongedwongen en recreatieve manier is de hierbij de
doelstelling.
Nadat door de gemeente een toelichting over dit project was gegeven zijn de
aanwezigen direct actief aan de slag gegaan. Enkele spontane ideeën voor ’t
Trefpunt en Zilverslag zijn op papier gezet. Maar ook over een speelvoorziening bij de
nieuwbouwwoningen in De Leewerik is gesproken. De werkgroep “Speelvoorzieningen” zal na de
vakantieperiode de eerste ideeën verder gaan uitwerken.

4. Loop mee voor AED
De AED sponsorloop die in de vier kernen van de gemeente Reusel-De
Mierden heeft plaatsgevonden heeft ongeveer € 1000,-- opgebracht. In totaal
zijn zo’n 300 lopers aan de start verschenen. Het evenement was een initiatief
van lopersgroep de Dorpslopers en werkgroep Zorg en Welzijn, samen met
AVR’69 en de plaatselijke EHBO verenigingen. De AED sponsorloop bestond
uit 5 stratenlopen, te weten in Reusel (begin en slot), Hooge Mierde, Lage
Mierde en Hulsel. De opbrengt van de loop is bestemd voor de AED-projecten
in de kernen.
Behalve het organiseren van de stratenloop zijn ook de vijf basisscholen van
de gemeente bezocht om de kinderen vanaf groep 4 bewust te maken van het
belang van reanimatie en AED’s.
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5. De Schakel
De afgelopen maanden zijn we druk geweest met de architectenselectie.
Dit heeft echter langer geduurd dan was voorzien. Vier geselecteerde
bureaus hebben zichzelf en hun visie op de nieuwe Schakel
gepresenteerd op 9 februari. Door één van de bureaus, die niet als
winnaar uit de bus was gekozen, is bezwaar aangetekend tegen de
architectenselectie. Bezwaartermijnen en de afwikkeling daarvan kosten
veel tijd. Hierdoor duurde de architectenselectie tot en met dinsdag 15 juni.
Uiteindelijk is Van Asten Doomen Architecten uit Tilburg als architect van
de nieuwe Schakel geselecteerd.
De komende weken/maanden wordt samen met deze architect een
intensief traject doorlopen, om van een mooi idee ook een mooi multifunctioneel gebouw te maken.
De planning is dat in januari 2011 gestart kan worden met de bouw van de nieuwe Schakel.
Voor meer informatie: www.schakel-hm.nl

6. Onderzoek naar mogelijkheden zorg
Graag wil ik, Toon Antonis, jullie informeren over hetgeen er in Hooge Mierde
staat te gebeuren en waar ik samen met de werkgroep “Zorg en Welzijn” mee
bezig ben.
Tijdens het proces van het integraal Dorps Ontwikkelings Programma (iDOP)
heeft een groot aantal inwoners aangegeven dat er voldoende voorzieningen
binnen het dorp moeten zijn om ervoor te zorgen dat iedereen zolang mogelijk
zelfstandig kan blijven wonen in Hooge Mierde. Hiermee werd en wordt
bedoeld dat er allerlei zaken geregeld moeten worden zodat mensen uit Hooge
Mierde met beperkingen, de zorg en de noodzakelijke ondersteuning binnen
het eigen dorp kunnen krijgen.
Dan kunnen ze blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving, betrokken blijven bij het wel en wee
van het eigen dorp en de sociale contacten onderhouden die ze gewend waren (ze kunnen zelfstandig
deelnemen aan het leven van alle dag en hier ook een bijdrage aan leveren als er een beroep op hen
gedaan wordt).
Door middel van het iDOP is subsidie aangevraagd bij de provincie om een onderzoek te doen naar de
wensen van de inwoners en om na te gaan welke zaken hieromtrent in de toekomst wel of niet te
realiseren zijn. De provincie ondersteunt het idee en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De
werkgroep “Zorg en Welzijn” heeft mij gevraagd om dit onderzoek te gaan uitvoeren.
Ik ga beslist niet helemaal opnieuw beginnen, want er is al heel veel informatie voor handen met
betrekking tot de wensen en de behoefte van de inwoners. Wel ga ik met de diverse geledingen binnen
Hooge Mierde nog een keertje aan tafel om alles scherper op het netvliesvlies te krijgen en te achterhalen
welke mogelijkheden de verschillende verenigingen en organisaties hebben om hier in de toekomst een
bijdrage aan te kunnen/willen leveren. Dus heel concreet: “Wat kan de gemeenschap zelf doen om
voorzieningen te ontwikkelen en te behouden voor de langere termijn”.
Daarnaast zal ik ook met de diverse zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwvereniging en
gemeente aan tafel gaan om te kijken hoe deze nu en in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan
het realiseren van hetgeen we voor ogen hebben. Daarnaast zal ik suggesties doen over wat op korte
termijn mogelijk is en welke voorzieningen nog beter uitgewerkt moeten worden voordat ze ontwikkeld
kunnen worden en betekenis kunnen krijgen voor de gemeenschap van Hooge Mierde.
En natuurlijk hoort er ook bij om klip en klaar te melden wat niet kan binnen de eigen kern maar misschien
wel mogelijkheden heeft als je deze zaken aanpakt met een ander dorp.
Ik denk dat er best veel te realiseren is als alle neuzen dezelfde kant op staan, we de handen uit de
mouwen willen steken voor onze eigen voorzieningen en op basis van vertrouwen samen werken met
professionele organisaties.
Beste mensen, ik ga aan de slag….ik heb er zin in en wie weet treffen we elkaar in het onderzoek.
Toon Antonis

7. Reageren?
Wilt u reageren dan kan dit via onze website www.dorpsraadhoogemierde.nl, of schriftelijk bij het
secretariaat van de Dorpsraad: Diederik van Altenastraat 18
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