Verslag vergadering Dorpsraad op 2 mei 2011
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Het verslag van de DR-vergadering van 4 april 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. In het kader van de verantwoording van de IDOP-projecten wil de provincie van ieder IDOPproject een foto van begin, tijdens en einde van de uitvoering. De DR-vertegenwoordigers in de
werkgroepen zullen hiervoor zorgen. De werkgroep Zorg en Welzijn zal om foto’s worden
gevraagd van het AED-project en het Dorpservicepunt.
3. Aan de werkbijeenkomst van de gemeenteraad in het kader van de evaluatie van de WMO zullen
namens de Dorpsraad Jaan en Jos deelnemen. Ann gaat namens de WZW-commissie. Aan de
werkgroep Zorg en Welzijn zal gevraagd worden wie van de werkgroep wil deelnemen.
4. De gemeente wil een kopie van de DR-statuten. Peter zal een exemplaar scannen; Jos mailt deze
scan aan Iris Meessen.
5. Aan de bijeenkomst “Iedereen in Beeld” (IDOPs en kwetsbare burgers) op 19 mei in Duizel neemt
niemand van de DR deel.
6. De vragenlijst van de provincie over het IDOP is door Peter ingevuld.
7. Verslag van de Regiegroep: tijdens de vergadering zijn alle projecten doorgelopen. De klacht over
de puinhoop aan De Stad is aangekaart. Nagegaan zal worden wat er aan te doen is.
8. Peter leest een brief voor van de brandweervrijwilligers van Reusel aan de gemeenteraad over het
besluit om de brandweerpost in Lage Mierde te sluiten. Daaruit blijkt dat deze vrijwilligers het
standpunt van B&W delen. Op 7 juni is er een opiniërende raadsvergadering over het B&Wbesluit tot sluiting. Peter zal inspreken.
9. De plannen om deel te nemen aan de jaarmarkt in Hooge Mierde zijn nog niet verder uitgewerkt.
Dit punt komt terug op de agenda van 6 juni.
10. Omdat Ad er niet is wordt het agendapunt “financiën” niet besproken.
11. Besloten wordt deel te nemen aan de cursus ‘Dorpsraad succesvol in IDOP” van de stichting ZET.
Peter gaat na of de cursus alleen voor de DR Hooge Mierde gegeven kan worden of dat er meer
deelnemers moeten zijn.
12. De fietstocht op Koninginnedag, georganiseerd door KBO en de Schakel, ten bate van de
inrichting van de nieuwe Schakel, heeft 60 deelnemers getrokken.
13. Het Dorpservicepunt is op 27 april open gegaan. Op 22 mei is de oprichting van de stichting Zorg
en Welzijn Hooge Mierde een feit.
14. De plannen voor de nieuwe speelvoorzieningen blijven binnen de begroting. Zij kunnen nu
uitgevoerd worden. Het terreintje in De Leeuwerik moet eerst door de gemeente op orde worden
gebracht.
15. Rondvraag: de deelnemers van de jeugdsoos hebben via een enquête te kennen gegeven graag in
De Valk in Reusel te willen blijven. De DR is van mening dat hierover ook de ouders gehoord
moeten worden. Peter zal in een mailtje bij het stichtingbestuur van de jeugdsoos hierop
aandringen.
16. De volgende vergadering is op 6 juni 2011 om 20.45 uur in De Ster te Lage Mierde.

