Verslag vergadering Dorpsraad op 2 september 2013
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Jos Veldhoven, Peter van de Noort, Gerard Jongen, Ruud van Herk, Toon
Huijbregts, Nol Janssen.
Ann van den Borne.

N.a.v. het verslag van 12-08-2013:
- pnt.6: aan “Toon is boos” toevoegen: “en teleurgesteld”.
- pnt. 11: de knipperlichtinstallatie functioneert inmiddels.
Het verslag wordt vastgesteld.
Gerard vindt dat de gemeente netjes gereageerd heeft op onze mail over de MER Twisseltsebaan
10. Wij wachten de ontwikkelingen verder af. In het eerstkomende regie-overleg met de gemeente
zullen wij aangeven dat we in een vroeg stadium betrokken willen worden bij verdere
besluitvorming over dit onderwerp.
Peter doet kort verslag van het overleg dat de drie dorpsraden op 26 augustus j.l. hebben gehad
met de gemeente. Zie hiervoor verder het concept-verslag dat als bijlage is bijgevoegd.
Zodra de uitnodiging voor de werkbijeenkomst over sportstimulering binnen is, mailt Jos die
door. Bekeken zal dan worden wie daar van ons naar toe gaat.
Jos gaat naar de bijeenkomst over het gemeentelijke cultuurbeleid op donderdag 26 september.
Het onderwerp buurtpreventie komt op de ontmoetingsavond met B&W aan de orde. In de
publiciteit daarover zullen vooral de buurtverenigingen gevraagd worden daarbij te zijn.
De ontmoetingsavond op 24 oktober 2013 bestaat uit drie onderdelen:
a. De DR geeft aan wat hij in het afgelopen jaar heeft gedaan en wat er op de agenda voor het
komende jaar staat. Aangegeven zal worden dat de DR weinig reacties krijgt op zijn
Nieuwsbrieven. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of de Nieuwsbrieven wel gelezen worden en
of er kritiek is op de inhoud. Geprobeerd wordt vrijwilligers te vinden voor een werkgroep
Onderhoud voetpaden. Verder wordt nagegaan of er knelpunten zijn m.b.t. de verkeerssituatie.
Hierbij kan gedacht worden aan het ontlasten van de dorpskern van zwaar vrachtverkeer en aan
een tweede toegang tot de nieuwe wijk De Leeuwerik. Opgemerkt wordt dat op het voet/fietspad
dat toegang geeft tot De Leeuwerik een hek is geplaatst. Dit geeft problemen als de hulpdiensten
van dit pad gebruik moeten maken. Dit wordt aangekaart in het eerstkomende regie-overleg met
de gemeente.
b. Een discussie met burgemeester en wethouders. Peter neemt contact op met Ilse van Dongen
om dit onderdeel voor te bereiden.
c. Toelichting op het onderwerp buurtpreventie en veiligheid rond het huis door de politie.
Ter voorbereiding op de ontmoetingsavond wordt een Nieuwsbrief verspreid met het programma
en een oproep om van te voren al onderwerpen op te geven voor de discussie met burgemeester
en wethouders.
Uit de evaluatie van het muziekfestijn High Voltage is gebleken dat de organisatoren tevreden
zijn over het verloop. Er zijn 242 betalende bezoekers geweest. Het is de bedoeling dat er volgend
jaar in mei weer een dergelijk muziekfestijn wordt gehouden in De Bijenkorf. In de herfstvakantie
vindt daarover een vergadering plaats. Toon zal die nog bijwonen, daarna trekt hij zich terug. Het
door de DR toegezegd sponsorbedrag van € 100 wordt overgemaakt aan Nick Maas.
Over de pastorietuin heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de
werkgroep en woningbouwstichting De Zaligheden. De Zaligheden is wel enthousiast over het
voornemen om in de pastorietuin zorgwoningen te bouwen, maar heeft geen geld om te
investeren. Verder zullen nog gesprekken plaatsvinden met de bewoner van de pastorie, De
Schakel, Lendering, zorgboerderij Op den Akkers en de bakker. Daarna volgt een formeel overleg
met de gemeente. Na de ontmoetingsavond met B&W wordt een informatieavond voor de
inwoners van Hooge Mierde gehouden.
Over de jeugddisco heeft Peter contact gehad met basisschool De Akkerwinde. Zij zijn bereid om
in groep 8 de behoefte aan een jeugddisco te peilen d.m.v. een flyer. Voor de groep die dit jaar de
basisschool verlaten heeft, verzorgt de school een mailing. Peter zal nog bekijken of de scholen in

Lage Mierde en Hulsel bij de behoeftepeiling kunnen worden betrokken. Wanneer de resultaten
van de behoeftepeiling binnen zijn, wordt de werkgroep bij elkaar geroepen. Ruud zal dit project
trekken.
8. Voortaan zullen in iedere vergadering de rekeningen van De Schakel bekeken worden, zodat
Gerard na kan gaan op welke activiteiten van de DR zij betrekking hebben.
9. Rondvraag:
- Ruud gaat na wie de website Hoogemierde.nl beheert. Wellicht kan de DR hier ook gebruik van
maken.
- Gerard vraagt hoe het zit met de telefoonmast die bij sportpark De Leeuwerik geplaatst zou
worden. Dit wordt in het regie-overleg aan de orde gesteld.
10. De volgende DR-vergadering is op maandag 7 oktober om 21.00 uur in De Schakel.

