Nieuwsbrief 7

1. Voortgang Dorpsontwikkelingsplan

•
•

Om de projecten die genoemd zijn in ons IDOP te realiseren is vanuit
de provincie, maar ook vanuit de gemeente subsidie beschikbaar
gesteld.
Inmiddels zijn enkele projecten in een vergevorderd stadium en zijn er
al enkele resultaten waar te nemen.
• De bushaltes aan De Stad zijn aangepast aan de eisen;
• Er zijn enkele AED’s beschikbaar en voor het gebruik ervan zijn
inwoners opgeleid;
• Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven van de Dorpsraad met
informatie over de IDOP projecten en nieuwe ontwikkelingen;
De website van de Dorpsraad is vernieuwd. Informatie is makkelijker te vinden, kijk maar eens op
www.dorpsraadhoogemierde.nl;
Voor het bloedprikken kunnen we vanaf 3 november (tijdelijk) in de kantine van ons museum
terecht.

2. Speelvoorzieningen
Onder deze noemer is de werkgroep “Speelvoorzieningen” hard bezig
geweest om plannen op papier te zetten voor het inrichten van een
ontmoetingsplek die kinderen en ouderen de mogelijkheid biedt om elkaar te
ontmoeten op een ongedwongen en recreatieve manier.
Het betreft een renovatie van de speelvoorzieningen aan de Zilverslag en ’t
Trefpunt. Ook een voorziening in De Leeuwerik is meegenomen. Deze ideeën
zijn inmiddels aan de gemeente aangeboden ter beoordeling. Daarnaast heeft
deze werkgroep ook de aanleg van een Jeu-de-boules baan bij de nieuwe
Schakel in haar plannen meegenomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid van de
speelvoorzieningen zal de werkgroep iedereen verder informeren.

3. De Schakel
De afgelopen maanden is er door het bestuur van De Schakel samen met
architect en gebruikers hard gewerkt om tot een voor iedereen aanvaardbaar
plan te komen.
Inmiddels is de sloopvergunning verleend en zal De Schakel, volgens
planning, begin december worden gesloopt. In januari 2001 zal de bouw van
de nieuwe Schakel starten.
Voor meer informatie: www.schakel-hm.nl
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4. Woningbouw voor starters
Hoewel de woningbouwmarkt momenteel niet best is moeten we toch positief
naar de toekomst kijken. In De Leeuwerik zijn nog mogelijkheden om
woningen voor starters te bouwen. Dit kan projectmatig worden opgezet
waarbij de geïnteresseerde bouwers voldoende vrijheid krijgen hun eigen
invulling te geven aan de woning. Dit noemen we Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). Op deze manier kunnen de woningen betaalbaar
gehouden worden voor de starters. In verschillende buurgemeente is een
dergelijk project al succesvol afgerond. Om een dergelijk project te starten moeten we wel weten of er
starters zijn die dit zien zitten. Het opstarten en realiseren van een dergelijk project vraagt een gedegen
voorbereiding door alle betrokken partijen. Wij vragen dan ook de (toekomstige) starters zich bij ons te
melden, via onze website.

5. Verkeersveiligheid
De werkgroep Verkeersveiligheid is in overleg met de gemeente om de veiligheid op de
doorgaande weg te verbeteren waarbij ook de verkeerssluis Sint Cornelisstraat Kuilenrode onder de loep is genomen. Ook een veilige oversteek van De Leeuwerik naar
de basisschool is bekeken. Tevens heeft deze werkgroep een inventarisatie gedaan naar
knelpunten op voetpaden. Op 1 december heeft deze werkgroep weer overleg met een
afvaardiging van de gemeente. Het resultaat van dit overleg zullen wij uiteraard met u
delen in onze volgende nieuwsbrief.

6. Dorpsraad
De Dorpsraad is recent versterkt met de toetreding van Ruud van Herk en bestaat momenteel uit 6 leden,
een minimum. Versterking is nog steeds hard nodig om onze doelstellingen te realiseren. Wij doen
nogmaals 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

7. IDOP-tour
Zoals u wellicht al heeft gelezen in de media brengt gedeputeerde Brigitte
van Haaften-Harkema op 11 november omstreeks 11.00 uur een bezoek
aan Hooge Mierde. Tijdens dit bezoek wil zij kennis nemen van de
vorderingen van ons Integraal Dorpsontwikkelingsplan. Wij zullen haar
ontvangen in De Schakel en informeren over de voortgang van
bovenstaande projecten aangevuld met informatie uit de werkgroep Zorg en Welzijn. Naast de Dorpsraad
zijn ook vertegenwoordigers van de werkgroepen en het bestuur van De Schakel hierbij aanwezig.

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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