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1. Dorpsraad
Op 26 september heeft de informatie- en ontmoetingsavond plaats
gevonden. Op deze avond heeft de dorpsraad informatie gegeven over de
stand van zaken van de lopende idop-projecten. Ook het voltallige college
was aanwezig. De burgemeester en wethouders hebben de eerder
aangemelde vragen en vragen uit de zaal beantwoord. Door de goede
opkomst kunnen we spreken van een geslaagde avond, zeker voor herhaling
vatbaar. Wij proberen een dergelijke avond jaarlijks te laten terugkeren.
Tijdens deze avond zijn ook vragen aan het college gesteld die niet direct
konden worden beantwoord. Zodra wij de antwoorden op die vragen hebben ontvangen
zullen wij die bekend maken. Om een indruk te krijgen van wat er deze avond allemaal is
besproken kunt u de presentatie bekijken op onze website onder “Actueel” bij het kopje
“verslagen”.

2. Stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde
Op 10 oktober is er een informatie-avond geweest voor onze
inwoners. Deze avond heeft Toon Antonis uitleg gegeven
over de toekomstige ontwikkelingen in Welzijn, Zorg en
Dienstverlening. Door de goede opkomst en de interactie is
dit een zeer geslaagde avond geweest.
Toon ondersteunt de stichting Zorg en Welzijn bij het in beeld
brengen van de zorg- en dienstverlening die voor ons nodig
en haalbaar is. Dit proces is nog niet ten einde, de stichting zal hier dan ook nog regelmatig
voor bij u terugkomen. Dit kan zijn in de vorm van een informatiebrief, een informatieavond of
enquête. Wilt u weten wat er op 10 oktober is verteld, kijk dan op onze website onder
“Projecten” bij “Zorg en welzijn”.

3. Speelvoorziening aan de Zilverslag
Na langdurig voorbereidend werk door de werkgroep
Speelvoorzieningen werd op 15 oktober de vernieuwde
speelvoorziening aan de Zilverslag officieel geopend in het
bijzijn van wethouder Cees van de Ven. Onder grote
publieke belangstelling werd ook de naam van deze
speelvoorziening onthuld. De naam was bedacht door 5
leerlingen van de basisschool. Vanaf 15 oktober spreken
we over: De Zilvertuin.

4. Speelvoorziening aan het Poelshof
Ook werd op 15 oktober de speelvoorziening aan het
Poelshof symbolisch geopend. Voor deze speelvoorziening
is door leerlingen van de basisschool een naam bedacht.
Vanaf 15 oktober staat deze speelvoorziening bekend als:
De Leeuwerwei.
Beide speelvoorzieningen hebben we kunnen realiseren
door de Idop-subsidie van de provincie en bijdrage van de
gemeente.
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5. Het Speelbos
Al lange tijd wordt er gesproken over een speelbos bij de
Spartelvijver. De komst van de recreatieve poort
Weeldseheide heeft dit speelbos mogelijk gemaakt.
Samen met particuliere initiatiefnemers uit het gebied
rondom de Spartelvijver en de Weeldsedijk wordt het
gebied aantrekkelijker gemaakt voor de recreant.
Het speelbos is hier een onderdeel van. Nu dit speelbos
klaar is, is een bezoekje zeker de moeite waard.

6. Verkeersveiligheid
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de
verkeersveiligheid in ons dorp in volle gang. De meest in het
oog springende verandering is de verkeerssluis Sint
Cornelisstraat – Kuilenrode. Door de verandering is de
verwachting dat het inkomende verkeer in voldoende mate
wordt afgeremd. Ook het plateau bij het sportpark moet de
veiligheid verbeteren. In het project zijn er compromissen
gesloten waarbij met name het openbare vervoer een
belangrijk onderdeel is geweest. De uiteindelijke
veranderingen zijn hier dan ook een gevolg van. Als we meer snelheidsremmende
maatregelen (drempels) hadden willen doorvoeren waren we ons openbaar vervoer kwijt
geraakt.

7. Mierds vragenspel
Tijdens de jaarmarkt heeft de dorpsraad het Mierds
Vragenspel geïntroduceerd. Een vragenspel over Hooge
Mierde, Reusel-De Mierden en De Kempen met directe
omgeving. Het bevat 125 vragen in de categorieën:
Geografie, Geschiedenis, Natuur, Sport en Ontspanning en
Overig. Dit spel bieden wij aan voor € 3,50.
Een deel van de opbrengst wordt gereserveerd voor een
nader te bepalen leefbaarheidsproject. In onze
nieuwsbrieven zullen wij u hiervan op de hoogte houden.
U kunt een exemplaar aanschaffen via info@dorpsraadhoogemierde.nl, bij één van de
dorpsraadleden of bij de VVV te Reusel.

8. Dorpsraad
Wilt u ook uw steentje bijdrage aan de verbetering van onze leefbaarheid?
Dan is de Dorpsraad misschien iets voor u.
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.

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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