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Idop afgerond,….leefbaarheid blijft belangrijk!
Eind 2012 zijn de projecten uit ons Integraal
dorpsontwikkelingsplan afgerond.
Na 2 jaar voorbereiding en 3 jaar uitvoering hebben we
belangrijke projecten gerealiseerd. Velen hebben hierbij
geholpen, hetzij door lid te zijn van een werkgroep hetzij door de
handen uit de mouwen te steken. Zonder al deze medewerking
en hulp hadden we niet het resultaat kunnen halen wat nu is
bereikt. Iedereen bedankt voor zijn of haar medewerking!
Als waardering voor de bereikte resultaten hebben we van de
provincie het hier afgebeelde object mogen ontvangen. U kunt dit
object bewonderen in De Schakel.
Maar de leefbaarheid in ons dorp blijft van groot belang. Zorg, welzijn en cultuur staan in
deze tijd onder grote druk door de vele bezuinigingen. Een uitdaging voor de Dorpsraad en
de stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde om er voor te zorgen dat onze leefbaarheid niet
achteruit gaat.
In de laatste maanden van 2012 heeft de dorpsraad enkele informatie-avonden
georganiseerd om te bepalen wat voor ons de komende jaren belangrijk is. In deze
nieuwsbrief willen wij de resultaten met u delen.

1. De jongerenavond
Op 26 oktober 2012 organiseerde de dorpsraad een
jongerenavond. Aan de hand van thema’s zoals
leefomgeving, recreatie, veiligheid en cultuur is
samen gekeken wat er de komende jaren belangrijk
is voor een goed woon- en leefklimaat voor de
jongeren in ons dorp. De uitkomsten van deze avond
heeft de dorpsraad meegenomen is het werkplan
voor de komende jaren.
Enkele jongeren zijn inmiddels gestart om één van
de onderwerpen op korte termijn te realiseren.
Binnenkort zal hierover meer bekend zijn.
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2. De inwonersavond
Op 26 november 2012 organiseerde de dorpsraad
een inwonersavond. Op deze avond is intensief
gediscussieerd over de thema’s woonomgeving,
leefomgeving, recreatie, veiligheid, infrastructuur,
wonen, verenigingen en cultuur. Samen is gekeken
naar wat er de komende jaren belangrijk is voor een
goed woon- en leefklimaat in ons dorp. Met de
uitkomsten van deze avond heeft de dorpsraad een
werkplan 2013-2015 opgesteld.

Ook heeft de dorpsraad tijdens de jaarmarkt 2012 al een kleine inventarisatie gedaan. De
belangrijkste onderwerpen die hier naar voren kwamen hebben we kunnen clusteren met het
volgende resultaat:

Zoals uit het bovenstaande schema’s blijkt zijn er binnenkort werkgroepen nodig om de
verschillende onderwerpen, samen met de gemeente, verder uit te werken.
Voor de werkgroepen Verkeer en Onderhoud zoeken we nog enthousiaste inwoners. Heeft u
interesse dan kunt u zich aanmelden via ons mailadres info@dorpsraadhoogemierde.nl.
In de werkgroepen die gevormd moeten gaan worden zal tenminste 1 lid van de dorpsraad
aanwezig zijn. Dit werkgroeplid zorgt ervoor dat de dorpsraad over de voortgang
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De initiatiefgroep bestaat uit:
• Jan van Gisbergen……….Kerkbestuur
• Peter van de Noort……….Dorpsraad
• Bets van den Hout……….Stichting Zorg en Welzijn
• Kees van Gool……………KBO
• Jaan Jansen………………KBO
• Toon Antonis……………...Adviseur
De komende periode zal de initiatiefgroep u regelmatig informeren over de vorderingen.

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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