Verslag vergadering Dorpsraad op 6 juni 2011
Aanwezig:
Afwezig:

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

Begin
Sluiting

: 21.00 uur
: 23.00 uur

1. Het verslag van de DR-vergadering van 2 mei 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Peter neemt nog contact op met het stichtingsbestuur van de jeugdsoos om er op aan te dringen dat
ook naar de mening van de ouders wordt gevraagd over het voornemen de jeugdsoos permanent in
De Valk te Reusel onder te brengen.
3. Op 12 juli is er een bijeenkomst van dorpsraden en de gemeente over de verankering van de IDOPprojecten in de begroting. Van de DR Hooge Mierde gaan daar Jos en Ad naar toe. Aan de
werkgroep Zorg en Welzijn zal gevraagd worden ook iemand af te vaardigen.
4. Op 21 juni vindt de officiële start plaats van de ontwikkeling van de recreatieve poort Weeldse
Heide. De bijeenkomst vindt plaats bij de Spartelvijver. Jos gaat daar naar toe; Peter als hij tijd kan
vrijmaken.
5. Peter doet verslag van de bijeenkomst van de regiegroep op 30 mei. Daarin is afgesproken dat in
de volgende bijeenkomst het samenwerkingsconvenant wordt geëvalueerd. Peter en Jos denken na
over pro’s en contra’s.
6. Bouwinitiatief zal een aantal data voorstellen om informatie te verstrekken over een
“bouwvoornemen op het Myrthaplein.
7. In de komende Nieuwsbrief, die eind juni zal verschijnen, komt in ieder geval een artikel van Toon
Antonis over zijn rapport Steunsystemen en een van de nieuwe exploitant van de Spartelvijver,
Guus Gijbels. Gekeken wordt verder of er nieuws te melden is over het dorpservicepunt,
speelvoorzieningen en verkeersvoorzieningen. Over onze deelname aan de jaarmarkt wordt een
aparte flyer verspreid.
8. Besloten is dat tijdens de opiniërende gemeenteraadsvergadering over al dan niet sluiten van de
brandweerpost in Lage Mierde de twee dorpsraden apart zullen inspreken. De tekst die Peter zal
uitspreken wordt doorgenomen en hier en daar aangepast.
9. Voor onze deelname aan de jaarmarkt wordt een “triviantspel” over Hooge Mierde en directe
omgeving ontwikkeld. De vragen die al geformuleerd zijn worden rondgemaild, met het verzoek
die aan te vullen. Aan de werkgroep Zorg en Welzijn wordt gevraagd hoe zij zich wil presenteren
in de gemeenschappelijke stand met de dorpsraad.
10. In de subsidievoorwaarden van de IDOP-gelden schijnt te staan dat “roerende goederen” niet voor
subsidie in aanmerking komen. Er zal worden uitgezocht wat hiervan waar is. Als deze informatie
juist is doemen er grote problemen op voor dorpsraad en werkgroep Zorg en Welzijn.
11. Ook nu de werkgroep Zorg en Welzijn is omgevormd tot een zelfstandige stichting, vindt de
gemeente dat de dorpsraad verantwoordelijk blijft voor de (besteding van de) IDOP-gelden. Ad en
Annet van Gerven, penningmeester van het stichtingsbestuur, bespreken hoe zijn de bewaking van
de financiën onderling zullen regelen.
12. De DR is bereid samen met De Schakel, de stichting Zorg en Welzijn en de stichting
Dorpsbelangen een professionele printer/copier aan te schaffen.
13. De volgende vergadering is op 6 juni 2011 om 20.45 uur in De Ster te Lage Mierde.

