Verslag vergadering Dorpsraad op 2 april 2012
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. N.a.v. het verslag van 5 maart 2012:
- De DR neemt op verzoek van de gemeente toch deel aan het rondetafelgesprek over de intensieve
veehouderij. Peter en Ruud bespreken wie van hen deel neemt.
- Jos wordt als vertegenwoordiger van de DR lid van de gemeentelijke commissie Wonen, Zorg en
Welzijn.
Het verslag van de DR-vergadering van 5 maart 2012wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Peter, Jaan en Ann gaan naar de opening van de Recreatieve Poort Weeldse Heide op 20 april a.s.
3. Voor de verantwoording van de IDOP-gelden zijn ook “materiële uitingen”, zoals foto’s,
publikaties en pamfletten, van de verschillende projecten nodig. Iedere trekker van een project
kijkt wat hij of zij aan dergelijke uitingen kan vinden.
4. De burgemeester praat op 7 mei met de DR. Door ons worden als bespreekpunten ingebracht: de
toekomstvisie van de gemeente en het functioneren en voortbestaan van de regiegroep.
5. Tijdens het laatste regie-overleg bleek dat exploitanten niet zoveel belangstelling meer hebben
voor de Mierdse kermis. De gemeente vraagt om na te denken over maatregelen die deze
ontwikkeling kunnen keren. De DR besluit de ontwikkelingen nog even aan te zien, tenzij er een
acuut probleem opduikt.
6. Besloten wordt om een thema-avond te organiseren over veiligheid. Dit naar aanleiding van het
project Brandveilig Leven, waarover wel wordt gecommuniceerd met de basisscholen en de KBO,
maar niet met de overige inwoners. Peter neemt contact op met de “trekker” van dit project Chiel
van Gestel.
7. Een gemeentelijke voorlichtingsavond over veiligheid is bedroevend slecht bezocht, zowel door
raadsleden als door inwoners. Peter was er namens de DR. Onderwerp waren het gemeentebeleid
en regionale ontwikkelingen m.b.t. politie, brandweer e.d. Veel nieuws werd er niet verteld. In
september/oktober zal een pilot “Uitrukken op maat” in Reusel-De Mierden beginnen. De first
responder is overigens operationeel.
8. Voor de kascontrolecommissie van de Dorpsraad zal Jos iemand benaderen van het bestuur van
Zorg en Welzijn en Peter iemand van het bestuur van De Schakel.
9. De website van de DR moet geactualiseerd worden. De informatie over de IDOP-projecten is niet
actueel meer, er ontbreekt een archieffunctie en er zijn nieuwe foto’s voor de website nodig.
Afgesproken wordt om het actueel maken van de website te koppelen aan het nieuwe DRwerkplan, de enquête-module een keer te gebruiken, eventueel aan de inwoners van Hooge Mierde
om nieuwe foto’s te vragen en eventueel de sociale media uit te breiden met facebook.
10. De DR heeft nog ongeveer €3000 aan IDOP-gelden te besteden. Suggesties zijn om weer deel te
nemen aan de Jaarmarkt in Hooge Mierde en een professionele PR-folder voor de DR te maken.
Ruud probeert achter de kosten van zo’n folder te komen. Het onderwerp is voor de volgende DRvergadering een agendapunt.
11. De DR besluit de ringleiding voor slechthorenden in de grote zaal van De Schakel te financieren
uit het IDOP-budget voor zorg en welzijn.
12. De vraag is, wie er verantwoordelijk is voor de keuring en het beheer van de nieuwe
speelvoorzieningen. De DR gaat ervan uit dat dat de gemeente is. Ann vraagt dit na bij Marjo
Luttels. De gemeente vindt een evaluatie van het project Speelvoorzieningen niet nodig.
13. De brainstorming over het nieuwe DR-werkplan wordt maandag 16 april om 21.00 uur vervolgd.
14. Wie wil kan goedkoop (€ 7,50) kaarten voor het Zoo-park in Overloon bij Peter bestellen.
15. Volgende vergadering: maandag 7 mei 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

