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1. De Schakel
Momenteel zijn de steigers aan de
buitenzijde verdwenen en kunnen we al
redelijk zien hoe de nieuwe Schakel er
uit gaan zien. Om een nog beter beeld te
krijgen houdt de Schakel op zondag 10
juli van 11.00 tot 15.00 uur een open dag
op de bouwplaats. Alle belangstellenden kunnen dan een kijkje komen nemen. U kunt dan
met uw eigen zien hoe het er voor staat en wat het gaat worden.
De bouw ligt nog steeds een beetje voor op de planning. Kijk ook eens op de website van De
Schakel (www.schakelhm.nl) waar onder andere foto’s van de nieuwbouw te zien zijn.

2. De Spartelvijver
Met ingang van 14 mei van dit jaar
hebben wij de exploitatie en het beheer
van de Spartelvijver overgenomen van
Piet en Mien Kwinten.
U kent ons wellicht al van Taverne D’n
Ouwe Brandtoren waar wij vanaf maart
2007 bezig zijn.
De Spartelvijver in Hooge Mierde is al vele jaren een vaste waarde in het recreatie-aanbod
binnen de regio. Het natuurzwembad (met het chloorbadje) beschikt al jaren over de hoogste
kwalificatie binnen de landelijke en Europese normen. Hoewel we niet zo groot zijn als
andere regionale buitenbaden, weet een vaste kring van trouwe gasten steeds de weg te
vinden. Ook het buitenterras is zeker in het zwemseizoen een mooie plek om aan te leggen.
Ook hier wordt weer bewezen dat de Kempen niet alleen een mooie regio is om te fietsen,
maar vooral ook om af te stappen.
Het komende jaar zullen wij vooral proberen om het goede werk van Piet en Mien voort te
zetten. Maar met de komst van de Natuurpoort Weeldse Heide zal er ook voor de
Spartelvijver het nodige gaan veranderen. Zo willen we de Horecavoorzieningen aan gaan
passen, zodat er op termijn een exploitatie ontstaat is die het mogelijk maakt dat we het hele
jaar van 10.00 uur tot 18.00 uur open zullen zijn. Met ons team van medewerk(st)ers heten
we u dan ook van harte welkom voor nu en in de toekomst.
Guus en Petra Gijbels

3. Zorg en welzijn
Beste inwoners van Hooge Mierde,
Het rapport over toekomstige mogelijkheden om welzijn, zorg
en dienstverlening zoveel mogelijk bereikbaar te maken binnen
Hoog Mierde heb ik afgerond. De werkgroep Zorg en Welzijn,
die mij gevraagd heeft dit onderzoek in het kader van het IDOP
te verrichten, heeft het rapport besproken en ingestemd met de
activiteiten die in het plan beschreven staan. Alle activiteiten in
het plan zijn er uiteindelijk op gericht dat iedereen zolang
mogelijk in Hooge Mierde kan blijven wonen en kan blijven
deelnemen (participeren) aan het dagelijks reilen en zeilen binnen de eigen gemeenschap.
Elke burger zal hierbij moeten doen wat in zijn/haar vermogen ligt. Dit ongeacht of je volledig
zelfredzaam bent of hierin beperkingen ondervindt.
Daarnaast zal iedereen een steentje moeten bijdragen als dorpsgenoten een beroep op
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ondersteuning doen.
Ook zal er aandacht besteed moeten worden aan een goede samenwerking tussen de
inwoners van Hooge Mierde en de organisaties die welzijn, zorg en dienstverlening
aanbieden. Organisaties die het rapport en de activiteiten in het plan onderschrijven.
Organisaties waar personen werken die de taal van de gemeenschap spreken en er samen
met de werkgroep de schouders onder willen zetten.
Tevens zullen we met de gemeente in gesprek moeten gaan om beleid te ontwikkelen dat
mogelijkheden biedt om zelf zaken te organiseren en om meer aandacht te krijgen voor
preventief handelen. De gemeente zal het te realiseren netwerk binnen Hooge Mierde
moeten omarmen en de werkzaamheden moeten stimuleren en faciliteren. Alleen op deze
wijze kunnen we in de toekomst spreken van een houdbaar en duurzaam antwoord op onze
hulpvragen. Welzijn, zorg en dienstverlening zoveel mogelijk dicht bij de eigen
woonomgeving.
De eerste stappen die zijn geformuleerd in het Integraal Dorps Ontwikkelings Programma
(IDOP) zijn door de werkgroep Zorg en Welzijn gezet. Het resultaat is een gericht
stappenplan dat klaar ligt om uitgevoerd te worden. Echter bij de uitvoering willen we jullie
zoveel mogelijk betrekken, zodat je weet hebt van wat er allemaal gaat gebeuren en wat er
van jullie verwacht gaat worden. Op korte termijn zullen we een informatieavond beleggen
om iedereen bij te praten en inzicht te geven in de toekomstige plannen. Ik ben door de
werkgroep gevraagd ondersteuning te geven aan het uitvoeringsproces en ik ben graag
bereid dit te doen.
Toon Antonis

4. Stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde
Inmiddels is de werkgroep Zorg en Welzijn een zelfstandige stichting.
Deze werkgroep gaat voortaan als Stichting Zorg en Welzijn Hooge
Mierde verder. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met het
dorpsservicepunt en onderzoekt de toekomstige mogelijkheden om
welzijn, zorg en dienstverlening zoveel mogelijk bereikbaar te maken
binnen Hoog Mierde.

5. Jaarmarkt
De Dorpsraad en Stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde
staan dit jaar met een stand op de jaarmarkt. Hier geven we
informatie over de onderwerpen waar we nu mee bezig zijn.
Daarnaast hebben we enkele verrassingen in petto. Een
bezoekje aan onze stand is zeker de moeite waard!

6. Dorpsraad
Op 26 september organiseren wij onze jaarvergadering. Bij deze
jaarvergadering zal ook het college van burgemeester en wethouders
aanwezig zijn om te ervaren wat er leeft binnen ons dorp. Noteer deze datum
dus alvast in uw agenda. Heeft u al vragen aan het college, laat het ons
alvast weten.
Ook zoeken we nog steeds enkele enthousiaste aspirant leden. 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).

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