Verslag vergadering Dorpsraad op 2 juli 2012
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. N.a.v. het verslag van 4 juni 2012, pnt. 12: de gemeente heeft het snoeien van de haag van de
pastorie aan De Stad in de tijd naar voren gehaald. Het stuk waar de gemeente voor
verantwoordelijk is, is gesnoeid.
2. Het verslag van 4 juni 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Wethouder Van de Ven heeft de DR meegedeeld dat van de kermis een botsauto en een deel van
de verlichting van de botsautoattractie is gestolen. De exploitant kon er met moeite van
weerhouden worden om zijn attractie af te breken en weg te gaan. De DR vraagt zich af of het niet
mogelijk is het staangeld zo veel te verlagen dat het voor de kermisexploitanten interessant blijft
om naar Hooge Mierde te komen. Dit zal in het regie-overleg met de gemeente aangekaart worden.
4. Het verslag van de dialoog over de intensieve veehouderij is door de gemeente toegestuurd.
5. De opzet van de DR-stand op de jaarmarkt in Hooge Mierde op 12 augustus a.s. is gelijk aan die
van vorig jaar. De kraam zal gedeeld worden met de stichting Zorg en Welzijn. De DR zal vanaf
11.00 uur ieder uur twee crisislampen verloten; in totaal zullen er 14 besteld worden. Dit zal door
middel van een flyer in De Klepper bekend worden gemaakt. Degenen die het antwoordstrookje
van deze flyer, aan de hand waarvan de verloting zal plaatsvinden, inleveren krijgen eenmalig
gratis het Mierds Vragenspel. Verder zijn er balpennen besteld. In de stand zullen extra
Nieuwsbrieven van de DR liggen en zal aandacht worden besteed aan de thema’s voor het nieuwe
werkplan. De DR heeft geen duidelijke voorkeur voor een locatie van de DR-stand als het maar
niet op het Myrthaplein is. Peter maakt een bezettingsschema voor de stand.
6. De bijeenkomst voor jongeren die bedoeld is om achter hun wensen te komen ten behoeve van het
DR-werkplan 2013-2015, wordt met hulp van jongerenwerker Niek Maas na de vakantie
georganiseerd. Ook de organisatie van de dorpsbijeenkomst over het nieuwe werkplan komt na de
vakantie in de DR aan de orde.
7. In tegenstelling tot wat de gemeente beweert, heeft Ad de rekeningen van de jeu-de-boulebaan wel
degelijk aan de gemeente overhandigd. Jos neemt met Ad contact op om de rekeningen nogmaals
naar de gemeente te mailen.
8. De werkgroep Verkeersveiligheid heeft naar de opmerkingen van de bewoners van de St.
Cornelisstraat over het voetpadenplan gekeken. Met de gemeente zijn enkele voorstellen voor
aanpassingen doorgesproken. Peter en Ad maken een brief voor de bewoners van de St.
Cornelisstraat waarin de aanpassingen worden opgenomen en waarin ook wordt ingegaan op het
inspraakproces, waarop door een paar bewoners kritiek is geuit.
Ook is met de gemeente afgestemd over de snelheidsindicator en het attentiebord. Het attentiebord
zal alleen voor en na de tijd dat de school begint en eindigt knipperen. Peter heeft contact gehad
met de bewoners van St. Cornelisstraat 19, bij wie het attentiebord voor de deur komt, maar die
hebben daar geen problemen mee.
9. De stichting Zorg en Welzijn is begonnen met een klussen- en vervoersdienst. Verder worden
plannen uitgewerkt om in De Schakel een bibliotheekpunt te vestigen. Een werkgroepje is bezig
met het uitwerken van het idee voor een “huiskamer” in De Schakel.
10. Er is definitief besloten om trapgoaltjes te plaatsen op het veldje in plan De Leeuwerik.
11. Het antwoord van de gemeente op de vraag waarom er in het speelbos bij de recreatieve poort
Weeldse Heide geen afvalbak geplaatst kan worden, bevredigt de DR niet. In het eerst komende
regie-overleg wordt daarop terug gekomen.
12. Volgende vergadering: maandag 3 september 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

