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1. Recreatieve Poort Weeldse Heide
Op vrijdag 20 april is de vlag gehesen bij de Recreatieve Poort
Weeldse Heide. Het hoogste punt is bereikt, de Recreatieve
Poort is een feit. De komende jaren zullen de gemeente en de
ondernemers echter niet stil zitten. De Weeldse Heide wordt
verder ontwikkeld tot een recreatief gebied dat aantrekkelijk is
voor zowel toeristen als inwoners.

De samenwerkende ondernemers
De komende jaren zijn de ondernemers in het gebied aan zet. Deze ondernemers hebben
de ontwikkelingswensen op elkaar afgestemd waardoor een mooie samenwerking is
ontstaan. De familie Gijbels heeft als exploitant van de Spartelvijver inmiddels een
waterspeeltuin en educatiepad aangelegd. Op de lange termijn wil de familie Gijbels ook
de kiosk bij de Spartelvijver vervangen door een volwaardige horecagelegenheid die het
hele jaar door geopend kan zijn.
De familie Van Loon van Stal de Mierden heeft plannen om de manege en de
horecavoorziening op de Weeldsedijk uit te breiden. Om deze plannen mogelijk te maken
is de familie Van Loon op zoek naar een partner die dit samen met hen mogelijk wil
maken.
De familie Jansen op de Twisseltsebaan wil de intensieve agrarisch tak naar Hulsel
verplaatsen zodat er ruimte ontstaat voor verblijfsaccommodatie.
Deze verblijfsaccommodatie kan onder andere fungeren om de bezoekers van Academy
Bartels op te vangen tijdens evenementen. De familie Bartels heeft namelijk plannen om
het bedrijf uit te breiden zodat er meer recreatieve evenementen en activiteiten plaats
kunnen vinden. Daarnaast wil de familie Bartels de faciliteiten voor topsporters uitbreiden.

De Spartelvijver
De Spartelvijver staat bekend om de goede kwaliteit van het
natuurzwemwater. Vele trouwe bezoekers weten bij mooi weer dan
ook de weg te vinden. Guus en Petra Gijbels zijn sinds mei 2011
als exploitant van de Spartelvijver actief. Zij willen de
mogelijkheden voor de lokale en regionale recreant verbreden. Zo
werd het terras aangepast, is er samen met de Dorpslopers een
educatief trim en wandelpad aangelegd en is begonnen met het
aanleggen van een spraypark.
Met het plaatsen van een grote watersproeiende boom midden in
het spraypark is deze nieuwe attractie bij de Spartelvijver een feit.
De afgelopen periode is het kleine peuterbadje omgebouwd tot een
waterattractie die door kinderen en volwassenen gebruikt kan worden ook als het nog
geen zwemweer is.
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Het speelbos
De gemeente Reusel-De Mierden heeft inmiddels een
speelbos, ruiterroutenetwerk en parkeergelegenheid
aangelegd.
Burgemeester Harrie Tuerlings heeft het speelbos op
vrijdag 20 april 2012 vol trots geopend. Direct na de
opening werd er door de aanwezige kinderen volop
gespeeld. Dit speelbos is zeker een bezoekje waard.

2. AED’s
Met het inzetten van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) is
het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren bij een
hartstilstand.
Op het sportpark De Leeuwerik is inmiddels een 5e AED
geïnstalleerd. Daarmee is de 6 minuten cirkel binnen Hooge Mierde
grotendeels geborgen.
In mei hebben een aantal inwoners weer een herhalingscursus
reanimatie en gebruik AED gevolgd.
Zo blijven ze samen met ruim 40 inwoners van Hooge Mierde bevoegd en bekwaam om
te handelen bij hartfalen en zijn ze aangemeld bij WWW.AED-alert.nl

3. Inwonersbijeenkomst
Het einde van ons IDOP-tijdperk is in zicht. In oktober 2012 moeten alle projecten zoals
beschreven in onze vorige nieuwsbrief gerealiseerd zijn. Echter, na deze periode moeten
we verder werken aan de leefbaarheid in ons dorp. Hierbij kunnen we denken aan
onderwerpen zoals recreatie, veiligheid, leefomgeving en verenigingsleven. De Dorpsraad
wil weten wat u nodig vindt om ons dorp leefbaar te houden. Tijdens één of meerdere
inwonersbijeenkomsten, in het najaar, willen we samen met u de onderwerpen voor de
komende jaren vastleggen. Datum en tijdstip van deze avond wordt nog bekend
gemaakt.

4. Ommetje Hooge Mierde – Lage Mierde
De Brabantse Milieufederatie is in de regio Kempenland 10
‘Brabantse Ommetjes’ aan het realiseren. Het ommetje Hooge
Mierde – Lage Mierde is er daar één van. Deze unieke wandelroutes
lopen over boerenpaden, langs het water en door bosgebieden.
Vanuit ons dorp kunt u dus een mooi ommetje lopen. De route is zo
aangelegd dat u zelf de lengte ervan kunt bepalen. Meer informatie
over deze ommetjes is verkrijgbaar bij de VVV en beschikbaar via
internet www.brabantsemilieufederatie.nl/ommetjes_kempenland
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5. Sportpark De Leeuwerik
Mijn naam is Marit van Dooren en ik werk binnen de afdeling Inwoners
en Bedrijven als beleidsmedewerker sport. In mijn functie ben ik de
contactpersoon voor alle sportverenigingen uit onze gemeente. Maar
ook houd ik toezicht op het beheer en onderhoud van de sportparken
en sporthallen.
In het IDOP Hooge Mierde is ook de herinrichting van sportpark de
Leeuwerik opgenomen. Vanuit de gemeente ben ik de contactpersoon.
De gemeente heeft dit project samen met de drie verenigingen
opgepakt. De dorpsraad vervult hierin geen actieve rol.
De herinrichting van sportpark de Leeuwerik is een omvangrijk project waarbij diverse
velden zijn omgewisseld en voorzieningen zijn uitgebreid. Het doel van het project is om
een moderne sportvoorziening voor Hooge Mierde te realiseren waarbij de voorzieningen
van de drie gebruikers in kwalitatief opzicht verbeterd worden. Het project is inmiddels in
de afrondende fase.
Wat is er allemaal gebeurd op en rondom het sportpark?
Samen met korfbalvereniging DDW, voetbalvereniging HMVV en het sint Joris Gilde is er
de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt.
- Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn de parkeerplaats en de fietsenstalling
aangepast.
- De voetbalvereniging heeft de berging van de korfbalvereniging in gebruik
genomen en de oude berging verbouwd tot 2e scheidsrechtersruimte en EHBO
ruimte.
- Er is een nieuwe berging gebouwd voor de korfbalvereniging.
- De voetbalvereniging heeft tevens twee nieuwe kleedlokalen gebouwd.
- De accommodatie van het gilde is verplaatst. Gemeente heeft grond aangekocht
om daarmee een nieuwe ruimte te kunnen bieden aan ondermeer het Sint Joris
Gilde. Het gilde heeft haar schutsbomen inmiddels op hun nieuwe plek gezet.
- Op het oude gildeveld is een nieuw trainingsveld voor HMVV aangelegd.
- Er is een trapveldje aangelegd.
Inmiddels is het nieuwe terrein waarvan het gilde gebruik gaat maken verder in orde
gemaakt. Tijdens de boomplantdag zijn de bomen rondom het terrein geplant en is het
trapveldje nog verder ingericht. Hierna is het project worden afgerond.
Ik hoop dat ik jullie zo wat meer inzicht heb gegeven in dit IDOP project.
In 2012 ga ik werken aan een plan voor sportstimulering. Een leuke klus om nog meer
inwoners aan het sporten te krijgen en waarmee ook tevens de verenigingen een impuls
krijgen.

6. Bibliotheekpunt in De Schakel?
Gedwongen door de bezuinigingen heeft de
gemeenteraad besloten tot een andere opzet van
de bibliotheekvestiging in Reusel. De
jeugdbibliotheek blijft zoals zij is, maar de collectie
boeken voor volwassenen wordt in de nabije
toekomst drastisch beperkt. Dat betekent, dat
leden van de bibliotheek in de toekomst meer via een computer, thuis of ergens anders
waar een computer staat, in de centrale catalogus boeken en andere materialen, zoals
Cd’s en Dvd’s, kunnen bekijken en die kunnen bestellen (www.bibliotheekdekempen.nl).
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Deze bestelde boeken en materialen kunnen vervolgens in de bibliotheek worden
afgehaald.
De stichting Zorg en Welzijn is met de bibliotheek in overleg om
dit bestelservice/ophaalpunt in gemeenschapshuis De Schakel
te vestigen als onderdeel van het Dorpsservicepunt. De
bibliotheek is graag bereid hieraan mee te werken. Inwoners
van Hooge Mierde die lid zijn van de bibliotheek kunnen dan
hun boeken en andere materialen in De Schakel (of thuis) via
de computer bestellen. Vrijwilligers halen een of twee keer per
week de bestelde boeken in Reusel op, waarna zij in De
Schakel afgehaald kunnen worden. De uitleentermijn voor boeken bedraagt zes weken.
Degenen die boeken bestellen blijven wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd terug
brengen daarvan.
Het voordeel van deze opzet is, dat de boeken dichter bij huis afgehaald kunnen worden.
Vooral voor mensen die slecht ter been zijn of anderszins moeilijk naar de bibliotheek in
Reusel kunnen komen, is dit een uitkomst. Verder zijn er in De Schakel vrijwilligers
aanwezig om mensen die niet zo goed overweg kunnen met een computer te helpen bij
het bestellen van de boeken.
Voordat de bibliotheek en Zorg en Welzijn de hiervoor beschreven opzet verder gaan
uitwerken, willen zij peilen of er behoefte is aan een bestelservice/ophaalpunt in De
Schakel. Wanneer u het vestigen van een bestelservice/ophaalpunt een goed idee vindt
en wanneer u verwacht van deze service gebruik te gaan maken, wordt u verzocht dit
schriftelijk, telefonisch of per e-mail vóór 15 juni kenbaar te maken aan:
Annelies Janssen, Vossenhof 2, tel. 013 5092249, e-mail: ajanssen7@hotmail.com
Liesbeth Kiemeney, Hoogstraat 10, tel. 013 5092216 e-mail: kees.liesbeth@hotmail.com
Frans Hermans, Maasakker 1, tel. 5904996, e-mail: h.fhc@kpnplanet.nl
Jos Veldhoven, Diederik van Altenastraat 18, tel. 5091767, e-mail:
info@dorpsraadhoogemierde.nl
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

7. 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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