Verslag vergadering Dorpsraad op 5 maart 2012
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. N.a.v. het verslag van 6 februari 2012:
Het gesprek met Samenwerking Reusel-De Mierden is op maandag 19 maart om 20.00 uur in De
Schakel.
Peter en Ruud hebben een gesprek gehad over het gespreksplatform dat B&W willen organiseren
over de intensieve veehouderij. De bedoeling is dat aan het ronde-tafelgesprek maximaal 12
personen deelnemen. Eerst zal echter nog worden bepaald wat de kern van het gesprek moet zijn.
Omdat de problematiek rond de intensieve veehouderij in Hooge Mierde minder speelt dan in de
andere kernen, is afgesproken dat de DR niet deelneemt aan het ronde-tafelgesprek. Wel worden
alle stukken toegestuurd.
Op de nieuwsbrief zijn geen reacties gekomen.
2. Het verslag van de DR-vergadering van 6 februari 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ann heeft meegedeeld dat zij haar lidmaatschap van de gemeentelijke WZW-commissie, waarin
zij de DR vertegenwoordigt, opzegt. De DR vindt het wel belangrijk vertegenwoordigd te blijven
in de WZW-commissie. Jos zal met de stichting Zorg en Welzijn bespreken of er gegadigden zijn
om Ann op te volgen.
4. De toegestuurde stukken over de integrale visie plattelandsontwikkeling leveren geen
bijzonderheden meer op.
5. De plannen voor het aanpassen van de voet- en fietspaden zijn volgens Ad conform de afspraken.
Ad roept de werkgroep bij elkaar om over de plannen te praten.
6. De gemeente heeft de helft van de subsidie voor Dorpsraad en Zorg en Welzijn, zijnde € 4000,
overgemaakt. Jos zal Ad een mailtje sturen met daarin de verdeling van dit bedrag over DR
7. (€ 1312) en Zorg en Welzijn (€ 2688).
8. Ad stelt een kascontrolecommissie op prijs. De DR is van mening dat de leden daarvan niet uit zijn
midden kunnen komen. Op de samenstelling daarvan wordt nog teruggekomen.
9. De DR besluit uit zijn reserves € 1000 beschikbaar te stellen aan de stichting Zorg en Welzijjn
voor de aanschaf van een AED bij het sportpark.
10. Besloten wordt op dinsdag 27 maart om 20.00 uur in De Schakel bij elkaar te komen om te
brainstormen over een werkplan van de DR voor de post-IDOP periode.
11. Burgemeester Tuerlings heeft te kennen gegeven een DR-vergadering te willen bijwonen. Jos zal
het vergaderschema aan de gemeente mailen.
12. Uit een interview met burgemeester Tuerlings in D’n Uitkijk zou je op kunnen maken dat de first
responder tegen de afspraken in niet operationeel is. Dit wordt in de komende bijeenkomst van de
regiegroep aan de orde gesteld.
13. Voor de volgende vergadering wordt de website geagendeerd.
14. Volgende vergadering: maandag 2 april 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

