Verslag vergadering Dorpsraad op 7 mei 2012
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. N.a.v. het verslag van 2 april 2012:
1. Peter neemt deel aan het rondetafelgesprek over de intensieve veehouderij.
2. Bij de opening van de Recreatieve Poort Weeldse Heide waren ondanks het uitnodigen van de
school weinig kinderen aanwezig. De uitleg over de verdere ontwikkeling van het gebied was
interessant.
4. Het bezoek van de burgemeester aan de DR wordt opnieuw ingepland.
6. De thema-avond over veiligheid wordt in het najaar georganiseerd. Chiel van Gestel heeft dan
pas tijd.
7. Ook Jaan is mee geweest naar de gemeentelijke voorlichtingsavond over veiligheid.
8. Frans Hermans en Frank Smolders hebben toegezegd de kascontrolecommissie te vormen.
2. Het verslag van de DR-vergadering van 2 april 2012 wordt vastgesteld.
3. N.a.v. de ingekomen brief van de gemeente over inventarisatie ruimtebehoeften verenigingen
wordt besloten een stukje daarover in De Klepper te plaatsen. Jos zorgt daarvoor. Peter en Ann
gaan op 29 mei naar de bijeenkomst hierover.
4. De brief van de stichting Kiemkracht, stichting ter bevordering van ontplooiingsmogelijkheden
voor jongeren in de Kempen, wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. De mast bij het Zwartven is alleen geschikt voor UMTS en niet voor GSM. Voor de gebruiker van
een eenvoudige mobiele telefoon biedt dit dus geen soelaas.
6. In de eerste week van juni zal de nieuwe Nieuwsbrief verschijnen. Onderwerpen: het sportpark,
aankondiging van het werkplan van de DR en de bijeenkomst daarover in het najaar, een
behoeftepeiling m.b.t. het bibliotheekpunt in De Schakel, de plaatsing van een vijfde AED en een
oproep voor nieuwe DR-leden.
7. Het regie-overleg van 14 mei zal vooral in het teken staan van de besteding van de IDOP-gelden.
Ad als penningmeester en Bets als voorzitter van Zorg en Welzijn zullen hiervoor worden
uitgenodigd.
8. Van de nog resterende IDOP-gelden voor de Dorpsraad zal een professionele PR-folder over de
DR worden gemaakt. Jos zal een tekstvoorstel maken. Verder wordt dit jaar weer deelgenomen
aan de Jaarmarkt van Hooge Mierde. Het zelfde werkgroepje als vorig jaar bereidt deze activiteit
voor. Aan Zorg en Welzijn wordt gevraagd of zij weer met de DR één kraam wil delen.
9. Peter mailt Theo Vlastuin mede namens Ad als voorzitter van de werkgroep Verkeersveiligheid
een reactie op zijn mail “Aanpassen knelpunten voetpaden”.
10. De gemeente blijft bezwaren hebben tegen het plaatsen van trapgoaltjes op het veldje in plan De
Leeuwerik. Ann heeft 3 van de 5 omwonenden (2 waren niet thuis) gepolst en die hebben
aangegeven geen bezwaren tegen plaatsing te hebben. In het regie-overleg van 14 mei zal de DR
nog eens aangeven waarom hij voor plaatsing van de goaltjes is. Aan de wethouder Van de Ven
zal gevraagd worden, alle pro’s en contra’s tegen elkaar afwegend, een definitieve beslissing te
nemen.
11. Volgende vergadering: maandag 4 juni 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

