Verslag vergadering Dorpsraad op 4 november 2013
Aanwezig:
Afwezig:

1.
2.

Ruud van Herk , Jos Veldhoven, Peter van de Noort, Gerard Jongen, Ann van
den Borne
Toon Huijbregts

Het verslag van de DR-vergadering van 7 oktober 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
- Nol Jansen heeft te kennen gegeven toch maar geen lid te worden van de dorpsraad. Zijn
politieke ambities staan naar zijn mening een lidmaatschap in de weg.
- De dorpsraad heeft een brief gekregen van de gemeente met de mededeling dat uit een oogpunt
van bezuinigingen voor de kernen geen kerstbomen meer beschikbaar worden gesteld en gestopt
wordt met het knippen van siergroen. De raad vindt het zeer ongelukkig dat deze mededeling zo
kort voor kerstmis komt. Was dit eerder gebeurd, dan had de dorpsraad wellicht in samenspraak
met Dorppsbelangen zelf voor een kerstboom kunnen zorgen. Peter neemt contact op met de
gemeente om te protesteren tegen de gevolgde procedure, na te gaan of de gemeente bereid is dit
jaar nog een kerstboom te plaatsen op het Myrthaplein en om na te gaan of de dorpsraad de
versiering en de verlichting van de kerstboom over kan nemen.
3. Aangezien de DR geen punten voor de agenda heeft, zal de gemeente worden meegedeeld dat wat
ons betreft het regie-overleg van 11 november niet door hoeft te gaan.
4. Er zijn problemen met de bezorging van De Klepper. Een deel van het dorp krijgt het
informatieblad niet meer. Jos neemt contact op met Jos Jansen om naar de stand van zaken te
informeren en na te gaan of de DR van dienst kan zijn.
5. Er schijnt weer van alles te gebeuren in het Trefpunt. De DR zal meer informatie verzamelen en
dan bekijken of er nadere stappen genomen moeten worden.
6. Als onderwerpen voor de komende Nieuwsbrief worden genoemd:
- de ontmoetingsavond met B&W op 24 oktober;
- de brief van de gemeente over de kerstbomen;
- de stand van zaken m.b.t. de pastoriertuin;
- de jeugddisco.
Jos zal nagaan of Zorg en Welzijn nog onderwerpen heeft.
7. Over de pastorietuin heeft de werkgroep een overleg gehad met beide wethouders en hun
ambtenaren. De werkgroep heeft de stand van zaken toegelicht. Binnenkort volgt een overleg van
een vertegenwoordiging van de werkgroep met het bisdom.
8. In de concept-brief aan de ouders over de jeugddisco worden enkele wijzigingen aangebracht. Er
wordt nog nagegaan of Lage Mierde en Hulsel erbij betrokken kunnen worden en hoe. De ouders
wordt verzocht voor 1 december op de brief te reageren.
9. De ingekomen rekeningen worden gecontroleerd en in orde bevonden.
10. De DR is teleurgesteld over het aantal aanwezigen op de ontmoetingsavond op 24 oktober met de
gemeente. Behalve degenen die qualitate qua aanwezig waren, waren er nog zo’n 15 bezoekers.
Mede gezien het uitblijven van reacties op voorstellen en vragen van de DR (werkgroepen,
openbaar vervoer, buurtpreventie e.d.), vraagt de raad zich af in hoeverre hij nog gezien kan
worden als vertegenwoordiger van Hooge Mierde. Daarmee is het bestaansrecht van de DR in het
geding. Afgesproken wordt in de volgende vergadering na te gaan wat de consequenties hiervan
moeten zijn. In de komende Nieuwsbrief wordt op deze kwestie ingegaan.
11. Volgende vergadering: maandag 2 december om 21.00 in De Schakel.

