Verslag vergadering Dorpsraad op 2 april 2013
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Het verslag van de DR-vergadering van 4 maart:
Tekst: punt 4: Toon is niet mee geweest naar de bijeenkomst van de gemeente over de
bezuinigingen.
N.a.v.: Ann, Ruud en Toon moeten nog een kopie van hun legitimatiebewijs bij Peter inleveren.
Het verslag van de vergadering van 4 maart wordt vastgesteld.
2. Mededelingen:
- Er is een uitnodiging binnengekomen om deel te nemen aan een gemeentelijke bijeenkomst over
de Toekomstvisie.
- Gerard is naar een gemeentelijke bijeenkomst over transformaties in het sociale domein geweest.
Hij mailt de nota over dit onderwerp door.
- Gerard deelt mee dat er binnenkort een overleg komt tussen de KBO en de stichting Zorg en
Welzijn.
3. Peter doet verslag van de bijeenkomst die de drie DR-en hebben gehad met de burgemeester. Zie
hiervoor de bijlage.
4. Er zijn ongeveer zes reacties m.b.t. de slechte bezorging van “de krantjes” en De Klepper bij de
DR binnengekomen. Gerard neemt contact op met Jos Jansen, voorzitter van Dorpsbelangen, om
na te gaan hoe de bezorging van De Klepper verbeterd kan worden.
5. Op de oproepen van de DR in De Klepper en de Nieuwsbrief om deel te nemen aan de
werkgroepen Verkeer en Onderhoud is geen enkele reactie binnengekomen. Wellicht dat het
benaderen van de buurtverenigingen meer effect heeft. Jos zal proberen de buurtverenigingen
daartoe per e-mail te benaderen.
6. Het muziekfestijn wordt op 22 juni in de Bijenkorf gehouden. De Bijenkorf heeft ook grotendeels
de organisatie overgenomen. Toon blijft als waarnemer van de DR de ontwikkelingen volgen.
Peter zal Nick Maas berichten dat de DR het jammer vindt dat het muziekfestijn niet in De Schakel
wordt gehouden.
7. Peter heeft op 11 maart een bijeenkomst van het Huis van de Brabantse Kempen bijgewoond om
na te gaan of er een provinciale subsidie mogelijk is voor het project Pastorietuin. De
vooruitzichten dat die subsidie in de vorm van een opdracht aan stichting Zet verstrekt zal worden
zijn gunstig. Zet zal de bijeenkomst voor de dorpsbewoners over de bestemming van de
pastorietuin op 8 april ondersteunen, evenals het opstellen van de enquête die daarna gehouden
wordt en het verzorgen van de eindrapportage. Nagegaan zal worden of de inwonersavond
aangemerkt kan worden als een thema-avond van de DR of van de stichting Zorg en Welzijn.
Op de brief aan de gemeente met de vraag wat de randvoorwaarden zijn voor een nieuwe
bestemming van de pastorietuin, is ambtelijk meegedeeld dat het beantwoorden van die vraag
€1250 kost. De DR vindt dit absurd en zal dat aankaarten in het eerstvolgende regie-overleg met
de gemeente.
8. Over de jeugddisco heeft Peter gesproken met het bestuur van De Schakel. Marc Smolders zal
namens De Schakel in de werkgroep Jeugddisco zitting nemen. Toon doet dat namens de DR.
Indien nodig zal Ruud Toon helpen. Verder gaan An Rossiau en Nick Maas deel uit maken van de
werkgroep. Nagegaan wordt of ook iemand van de KPJ mee wil doen.
9. Over de manifestatie “Hooge Mierde presenteert zich” is weinig nieuws te melden. Omdat deze
manifestatie op 25 mei samen valt met het museumweekend, zal contact gezocht worden met John
Meulenbroeks om na te gaan of er iets gezamenlijks gedaan kan worden. Jos zal Toon Antonis
vragen of het zinvol is op de manifestatie een demonstratie te geven van domotica. Aan de
stichting Zorg en Welzijn wordt gevraagd of zij het AED-project wil promoten.
10. Gerard maakt ten behoeve van het jaarverslag 2012 een financieel overzicht van activiteiten en de
daarmee samenhangende bestedingen.

11. Op basis van de gevoerde discussie stelt Jos een concept-advies op over de concept-kadernota
Burgerparticipatie 2013 van de gemeente. De DR-leden wordt gevraagd per e-mail hun op- en
aanmerkingen over dit concept-advies door te geven.
12. Rondvraag:
- Ruud vraagt aandacht voor de uitbreiding van mega-stallen op de grens tussen Hooge Mierde en
Reusel.
- M.b.t. “de puinhoop” aan De Stad deelt Ruud mee dat de eerste twee bouwvergunningen zijn
afgegeven.
13. De volgende DR-vergadering is op 6 mei a.s. om 21.00 uur in De Schakel.

