Verslag vergadering Dorpsraad op 7 november 2011
Aanwezig:

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

Begin
Sluiting

: 21.00 uur
: 23.00 uur

1. N.a.v. het verslag: later in de vergadering komt de DR terug op zijn besluit m.b.t. de verdeling van
de € 8000 gemeentesubsidie over de DR en de stichting Zorg en Welzijn.
Het is de bedoeling dat de DR het beheer van zijn website m.i.v. januari gaat overnemen. Met
Corné van Dooren zullen alle ins en outs nog eens besproken worden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Naar aanleiding van de vraag van Corry Hijdra naar de plannen met de bibliotheek in Reusel,
wordt besloten na te gaan of er in de nieuwe opzet van de bibliotheekvoorziening, waartoe de raad
besloten heeft, een uitgiftepunt van boeken kan komen in De Schakel. Dit zal ook besproken
worden met de stichting Zorg en Welzijn.
3. De brief van de gemeente over het declareren van uren door vrijwilligers wordt voor kennisgeving
aangenomen.
4. Geconstateerd wordt dat de ideeën van de DR over plattelandsontwikkeling, die in een interview
met de gemeente naar voren zijn gebracht, passen in de “Integrale visie plattelandsontwikkeling”
van de gemeente.
5. M.b.t. de toestand van de voetpaden in Hooge Mierde is met de werkgroep Verkeersveiligheid
afgesproken, dat de voetpaden in de St. Cornelisstraat en bij “t Dörp worden aangepast. Dit is fase
twee van het project verkeersveiligheid, waar nog niet mee begonnen is. Volgend jaar wordt het
voetpad in De Stad aangepakt. Waarschijnlijk moeten hier bomen verdwijnen.
Basisschool De Akkerwinden schijnt een inventarisatie gemaakt te hebben m.b.t. de voetpaden in
de omgeving van de school. Peter vraagt na of dit klopt en of wij die inventarisatie kunnen
gebruiken.
6. In de bijeenkomst van de regiegroep op 31 oktober is duidelijk geworden dat een gezamenlijke
faciliteit voor het gilde en de handboogvereniging in sportpark De Leeuwerik niet door gaat. Er is
te weinig ruimte en het bestemmingsplan verzet er zich tegen. Er is ook nog geen oplossing voor
een gezamenlijke opslaghal voor Kindervakantiewerk, KPJ en carnavalsvereniging. Afgesproken
is verder dat nog eens nagegaan wordt hoe het zit met de zendmast bij camping Het Zwartven.
7. Besloten wordt dat de DR gaat “twitteren”. Ruud neemt de realisatie hiervan op zich. Het gaat om
een experiment dat na een half jaar geëvalueerd wordt.
8. Bij de verdeling van de gemeentesubsidie van € 8000 voor 2012 over DR en stichting Zorg en
Welzijn, waarbij de begroting van Z&W volledig gehonoreerd zou worden, is over het hoofd
gezien dat de € 1000 die de DR jaarlijks krijgt, opgenomen is in de gemeentesubsidie. Dat
betekent dat er geen gezamenlijk tekort is van € 119,38, maar van € 1119,38. Dat kan de DR niet
volledig voor zijn rekening nemen. Besloten wordt om het tekort te delen. Dat wil zeggen dat de
DR in 2012 € 2624 krijgt en de stichting Zorg en Welzijn € 5376. Mocht Z&W daardoor in de
loop van het jaar in de problemen komen, dan zal bekeken worden hoe dit opgelost wordt.
9. Voor 15 november moeten de urenstaten bij de gemeente ingeleverd zijn.
10. De aangepaste begroting van het project Speelvoorzieningen is bij de gemeente ingeleverd. Van
het speelterreintje aan Zilverslag wordt druk gebruik gemaakt.
11. De cursus voor de DR wordt op maandag 9 en maandag 16 januari gehouden van 19.30 tot 22.00
uur in De Schakel.
12. Besloten wordt dat de DR het bestuur van De Schakel bij de officiële opening van het nieuwe
gemeenschapshuis twee stoelen schenkt. Tijdens de open dag wordt het Hooge-Mierdse vraagspel
te koop aangeboden. Van de opbrengst per spel (€ 3,50) gaat € 1,50 naar het AED-project.
13. De volgende vergadering is op 12 december 2011 om 21.00 uur in de Schakel.

