Verslag vergadering Dorpsraad op 4 april 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 14 maart 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Peter doet verslag van de vergadering van de raadscommissie Inwoners d.d. 15 maart, waarin het
prestatierapport 2010 van de Regionale Ambulancevoorziening aan de orde was. Volgens de
rapportage ging het in 2010 beter met de ambulancevoorziening: 90 % van het aantal keren dat
uitgerukt werd viel binnen de norm van de aanrijtijden, tegen 73 % in het jaar daarvoor. Er zijn
meer ambulances en meer personeel ingezet. Over SMS Alert was nog weinig te vertellen. Er
wordt een nieuw, geautomatiseerd systeem geïnstalleerd.
3. Peter en Jos zullen de klacht van Ingrid Bots over de puinhoop aan De Stad in de bijeenkomst van
de regiegroep d.d. 11 april aan de orde stellen. Ingrid wordt daarover ingelicht.
4. De e–mail van Saskia Bos, communicatieadviseur van de gemeente, waarin zij uitlegt waarom de
ontmoetingsavond met B&W in Lage Mierde wel doorgaat, wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. Jaan zal naar de bijeenkomst gaan van de Werkgroep Beeldende Kunst, getiteld “Ons kent ons?
Cultuurklets”. Ruud kijkt of hij tijd heeft om mee te gaan.
6. Peter heeft bij de vereniging kleine kernen informatie opgevraagd over cursussen voor de
dorpsraden. Hij zal die informatie rondmailen. In de volgende vergadering wordt besloten aan
welke cursus we zullen deelnemen.
7. Jos zal stagemakelaar Marjo Leijten laten weten dat we momenteel geen kans zien om een plaats
voor een maatschappelijke stage te creëren.
8. Peter doet verslag van de laatste ontwikkelingen rond de brandweerpost Lage Mierde. Hij belt met
Bart Kapteijns om te informeren welke stappen de DR Lage Mierde nog gaat nemen en of het
zinvol is dat we daarbij aansluiten.
9. De tekst van de Nieuwsbrief 8 wordt vastgesteld. Peter mailt de stellingen m.b.t. de visie
plattelandsontwikkeling naar Jos om ze op de website te plaatsen.
10. De laatste financiële staten worden doorgenomen. Wie nog wijzigingsvoorstellen heeft mailt die
door aan Ad.
11. De eerste voorstellen voor deelname aan de jaarmarkt van Hooge Mierde worden besproken. Een
werkgroep bestaande uit Ad, Peter en Ruud werkt die verder uit. De werkgroep Zorg en Welzijn
zal gevraagd worden of zij behoefte heeft om mee te doen, bijv. om het dorpservicepunt te
promoten. Het onderwerp komt in de volgende vergadering terug.
12. Woensdag 13 april wordt het hoogste punt van de nieuwe Schakel bereikt en zal de eerste steen
worden gelegd. Jos mailt de uitnodiging om deze gebeurtenis bij te wonen door.
13. Ad deelt mee welke snelheidsbeperkende maatregelen in de St. Cornelisstraat worden genomen. In
mei moet met de uitvoering begonnen worden. De basisschool bekijkt de oversteekplaatsen naar
de Leeuwerik.
14. De plannen voor renovatie en aanleg van speelvoorzieningen zijn nu in een dusdanig stadium dat
ze voor definitieve vaststelling met de gemeente besproken kunnen worden.
15. Kort wordt aan de orde gesteld of in het kader van het project Stimuleren kleinschalige
bedrijvigheid het zinvol is voorlichtingsbijeenkomsten voor ZZP-ers te organiseren. KvK, banken
en notarissen zijn volop actief op dit gebied, zodat extra informatie weinig toegevoegd waarde
heeft. Niet doen dus.
16. Jaan deelt mee dat evenals vorig jaar op Koninginnendag door KBO en De Schakel weer een
fietstocht wordt georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de inrichting van de
nieuwe Schakel.
17. Ann zal voortaan de agenda van de WZW-commissie doormailen naar de leden van de Dorpsraad
en van de werkgroep Zorg en Welzijn. Wie voor een bepaald punt belangstelling heeft kan dan bij
haar de bijbehorende stukken opvragen.

18. De DR voelt wel voor het idee van Peter om in het kader van propaganda voor de Dorpsraad ieder
huisgezin in Hooge Mierde een brandmelder te geven. Hij zal het in de regiegroep aankaarten om
na te gaan of dit financieel te verantwoorden is.
19. De volgende vergadering is op 2 mei 2011 om 20.45 uur in De Ster te Lage Mierde.

