Verslag vergadering Dorpsraad op 6 februari 2013
Aanwezig:
Afwezig:

Peter van de Noort, Jos Veldhoven, Ann van den Borne, Gerard Jongen, Toon
Huijbregts.
Ruud van Herk.

1. Het verslag van de DR-vergadering van 7 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen:
- Jos en Gerard gaan naar de jaarvergadering van De Schakel op 21 februari a.s.
- Peter en Toon gaan naar de bijeenkomst van de gemeente over de bezuinigingen op 21 februari
a.s.
- De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor het IDOP Hooge Mierde.
3. Voor het verslag van het regie-overleg zie de bijlage.
4. Op de werkbijeenkomst over de integrale toekomstvisie werd door het bureau dat de gemeente
heeft ingeschakeld een eerste presentatie gegeven, vergezeld van een tijdplanning. Dit was bedoeld
voor een werksessie van gemeenteraadsleden en duo-leden. In een tweede bijeenkomst is
gesproken over speerpunten in de gemeentelijke toekomstvisie. Zodra het bureau op basis van o.m.
deze discussie een kader heeft opgesteld, wordt dat met alle betrokken partijen doorgesproken.
5. Op de werkbijeenkomst over burgerparticipatie is in werkgroepen gediscussieerd over zes
stellingen. Die stellingen werden niet als “sterk” ervaren. De stellingen gingen ook bijna
uitsluitend over de dorpsraden. Het verslag van deze bijeenkomst klopt op een aantal punten niet.
Zo wordt door de DR afstand genomen van de stelling dat de DR-en niet meer betrokken hoeven te
worden bij een beleidsvoorstel als de WZW-commissie een advies heeft uitgebracht, omdat de
DR-en in deze commissie vertegenwoordigd zijn.
6. Op de gemeentelijke bijeenkomst over de geurvisie is een aantal presentaties gehouden. Het
gemeentebestuur heeft inmiddels een aanhoudingsbesluit genomen, dat wil zeggen dat beslissingen
over uitbreiding of vestiging van veehouderijen worden aangehouden. De huidige situatie m.b.t.
stankoverlast is niet acceptabel. Er wordt nu eerst een geurvisie ontwikkeld, die aan de basis zal
liggen van een geurverordening, waarna vervolgens het bestemmingsplan wordt aangepast.
Besluitvorming wordt in juli verwacht.
7. Op 24 januari is er in De Schakel een bijeenkomst geweest over een mogelijke bestemming van de
pastorietuin. Jan van Gisbergen, vice-voorzitter van het kerkbestuur, had Ad Peijnenborg uit
Hoogeloon uitgenodigd om over zijn ervaringen met de zorgcoöperatie te vertellen. Er is een
werkgroepje gevormd om na te gaan welke plannen voor de pastorietuin haalbaar zijn. Namens de
DR zit Peter daar in.
8. Het muziekfestijn dat een aantal jongeren gaat organiseren (en waar namens de DR Toon bij
betrokken is) wordt niet gehouden bij de Spartelvijver, maar in De Schakel. Er wordt nog naar een
aansprekende naam voor het festijn gezocht (wellicht “Uitgeschakeld”). De gemeente draagt
€ 1000 bij in de kosten. Naar meer financieringsbronnen wordt nog gezocht. Wellicht kan een
beroep gedaan worden op provinciale subsidie.
9. Peter heeft op 19 februari een gesprek met Nick Maas, Marjo Luttels, Chiel van Gestel
(brandweer) en Ernst Melters (de buurtbrigadier) over de te organiseren veiligheidsdag. In die
bijeenkomst zal een datum worden bepaald. Nagegaan wordt of het project zwerfafval van
buurtvereniging Rodeho daarbij een rol kan spelen. Jos stuurt de betreffende mail door naar Peter.
10. Volgens Nick Maas zijn er veel klachten over de jeugddisco in Reusel. Hij wil meelhelpen om een
jeugddisco in De Schakel van de grond te krijgen. Die gaat zich richten op jongeren vanaf groep 8.
11. Na carnaval komt een nieuwe nieuwsbrief van de DR uit, die helemaal in het teken zal staan van
het werkplan. De dorpsbewoners worden opgeroepen zich aan te melden voor de werkgroepen
Verkeer en Onderhoud.
12. Jos zal de stichting Zorg en Welzijn meedelen dat zij een eigen jaarverslag over 2012 moet maken,
waarin de besteding van de subsidie wordt verantwoord. Jaarverslagen van DR en stichting
worden dit jaar nog tot één document samengevoegd..

13. Rondvraag:
- Toon klaagt over de slechte bezorging van de “krantjes” in de St. Cornelisstraat. Via een stukje
in De Klepper zal nagegaan worden of dit probleem ook elders in Hooge Mierde speelt. Op basis
van deze inventarisatie zal bekeken worden of de DR actie moet ondernemen en zo ja, welke.
- De klacht van een omwonende over de knipperlichtinstallatie in de St. Cornelisstraat is bij de
gemeente neergelegd. De DR wacht even af wie van de gemeente contact opneemt met de klager.
14. De volgende DR-vergadering is op 4 maart a.s. om 21.00 uur in De Schakel.

