Verslag vergadering Dorpsraad op 7 februari 2011
Aanwezig:

Peter van de Noort, Jos Veldhoven, Ad van Dooren, Ann van den Borne, Jaan
Jansen-Abrahams en Ruud van Herk.

1. Het verslag van de DR-vergadering van 3 januari 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Er is een bevestiging van ontvangst binnengekomen van de gemeente betreffende het verzoek van
de DR om met een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in het bezit te worden
gesteld van het rapport over aanrijtijden en dekking van de brandweerpost Lage Mierde en de
gevolgen daarvoor als de post wordt opgeheven. In dit rapport staan andere cijfers dan die
waarover de brandweervrijwilligers beschikken. De DR is van mening dat het opheffen van de
post ten koste gaat van de (brand)veiligheid in Hooge Mierde en dus moet worden voorkomen.
De dorpsraden van Hooge Mierde en Lage Mierde stemmen hun standpunten over sluiting van de
brandweerpost op elkaar af; zij zullen zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken.
3. Besloten wordt de ontmoetingsavond van B&W met de verenigingen van Hooge Mierde te
combineren met de jaarvergadering van de Dorpsraad. Als datum wordt gekozen 11 april a.s..
Nagegaan zal worden of de zaal van de Bijenkorf dan beschikbaar is.
4. Peter stuurt de financiële overzichten die hij van de verschillende IDOP-projecten gemaakt heeft
rond. Op- en aanmerkingen worden naar Ad gestuurd, zodat hij de overzichten definitief kan
maken.
5. De DR heeft nog steeds geen bestemming gevonden voor de €2000 voor het IDOP-project
Kleinschalige bedrijvigheid. In de eerstkomende regiegroepvergadering zal besproken worden of
dit geld gebruikt kan worden voor het oprichten van een ondernemerscafé in de gemeente,
waarvoor plannen bestaan.
6. Ieder DR-lid vraagt aan zoveel mogelijk vrienden, bekenden en familieleden de pilot-enquête op
de website van de DR in te vullen. De sluitingsdatum is 1 maart.
7. Met de uitvoering van de plannen in het kader van de verkeersveiligheid wordt in april/mei
begonnen. Trekker van de werkgroep Verkeersveiligheid wordt Ronald Kramer. Hij neemt het van
Ad over.
8. De plannen voor het project Speelvoorzieningen worden verder uitgewerkt. Er is een offerte
aangevraagd bij de leverancier van de speeltoestellen. De werkgroep Speelvoorzieningen is ook
gevraagd te gemeente te adviseren over het speelbos dat bij de recreatieve poort in de nabijheid
van de Spartelvijver moet komen. Ann stuurt de tekening van dit speelbos door.
9. De DR heeft uit het budget voor speelvoorzieningen €5000 beschikbaar gesteld voor een jeu-deboule baan bij de nieuwe Schakel. De aanleg van de baan zal minder kosten, maar de DR gaat
ermee akkoord dat de rest van het bedrag gebruikt wordt voor de entourage (verlichting, bankjes
e.d.)
10. De volgende vergadering is op 14 maart 2011 om 20.45 uur in de nieuwe Ster te Lage Mierde.

