Verslag vergadering Dorpsraad op 12 december 2011
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

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

Begin
Sluiting

: 21.00 uur
: 23.00 uur

1. Peter heet Toon Huijbregts welkom. Toon wil nagaan of het lidmaatschap van de Dorpsraad iets
voor hem is.
2. N.a.v. het verslag van 7 november 2011:
Tijdens de open dag van De Schakel zijn 35 Hooge-Mierdse vraagspellen verkocht. Opbrengst:
€ 117. Deze opbrengst is volledig bestemd voor het AED-project van Zorgen Welzijn.
Wethouder Wouters vindt het een goed idee om na te gaan of het bestel- en afhaalpunt van de
bibliotheek-nieuwe-stijl in de kernen (gemeenschapshuizen) ondergebracht kan worden. Zorg en
Welzijn zal dit met de gemeente nader bekijken.
Het Twitter-account van de Dorpsraad is geactiveerd.
Het verslag van de DR-vergadering van 7 november 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen: op 26 januari 2012 wordt in de Bijenkorf een ondernemerscafé gehouden.
Belangrijkste doel: netwerken.
4. Het vergaderschema van de DR voor 2012 wordt vastgesteld. Vergaderdata: 2 januari, 6 februari,
5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 9 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december.
5. De DR gaat akkoord met de opzet van de cursus die Zet voor de Dorpsraad gaat geven en die
beschreven is in de concept-offerte. Nog nagegaan wordt wie van Zorg en Welzijn belangstelling
heeft om de cursus te volgen.
6. Aan Ad zal een actuele financiële rapportage van de verschillende projecten gevraagd worden.
7. De gemeente heeft gevraagd om voor half januari het jaarverslag 2011 in te leveren. Peter schrijft
het gedeelte over Dorpsraad en De Schakel en Ann over het project speelvoorzieningen. Aan Ad
zal gevraagd worden de hoofdstukjes verkeersveiligheid en financiën voor zijn rekening te nemen.
Jos vraagt aan Zorg en Welzijn hun bijdragen en verzorgt de rest. De verschillende stukjes zullen
in de eerste week van januari bij Jos ingeleverd worden.
8. Binnenkort hebben Peter en Ruud contact met Corné van Dooren om na te gaan of het beheer van
de DR-website overgenomen kan worden. Besproken wordt dan ook of Corné als “achtervanger”
kan blijven functioneren.
9. Het project De Schakel wordt als afgesloten beschouwd.
10. Peter heeft van de gemeente een lijstje ontvangen met uitgevoerde werken en nog uit te voeren
werken op het gebied van verkeersveiligheid:
Uitgevoerde werken:
- Aanpassen verkeersluis komgrens Kuilenrode - Sint Cornelisstraat
- Maken kruisingsvlak sportpark Sint Cornelisstraat
- Aanpassen kruisingsvlak Kuilenrode - Poppelsedijk
Nog uit te voeren werken
- Attentiebord voor overstekende kinderen in de Sint Cornelisstraat bij kruising Leendestraat
(indien er nog geld over is).
- Snelheidsindicator (indien er nog geld over is).
- Verbreden en aanpassen voetgangersoversteek richting Leeuwerik (1)
- Aanpassen voetgangersoversteken Averbodelaan (2)
- Aanbrengen haag tussen parkeerplaatsen en trottoir Averbodelaan (3)

11.

12.

13.
14.
15.

16.

- Aanbrengen sluis trottoir tpv oversteek (4).
Aan Ad zal gevraagd worden of alle afgesproken werken ook daadwerkelijk in dit lijstje
voorkomen.
De werkgroep Speelvoorzieningen wil graag nog twee goaltjes voor het veld in De Leeuwerik.
Volgens de gemeente is echter het geld op. Dit komt mede omdat de grondwerkzaamheden t.b.v.
het speelveldje in De Leeuwerik uit het projectfonds zijn betaald. Dit is volgens de DR niet de
bedoeling. Peter en Jos zullen dit in de regiegroep aan de orde stellen.
Het is de bedoeling om in de tweede helft van januari 2012 een Nieuwsbrief te laten verschijnen,
waarin de stand van zaken van de IDOP-projecten wordt beschreven, ook van de projecten
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Vooraf zal in de regiegroep deze stand van zaken
worden doorgenomen (uitputting fondsen, wat te doen met het resterende geld e.d.) Jos zal Nannie
hiervan op de hoogte stellen, zodat de gemeente zich kan voorbereiden.
Bouwinitiatief heeft nog niets van zich laten horen over de presentatie van de bouwplannen op
locatie ’t Zonneke.
Ruud vraagt aandacht voor het probleem van de hondepoep op de trottoirs.
Ann stelt de slechte bezorging van de Klepper aan de orde. Jaan zal bij Jos Abrahams, voorzitter
van Dorpsbelangen, navragen of het zin heeft samen contact op te nemen met de
buurtverenigingen om iets aan die slechte bezorging te doen.
Volgende vergadering: 2 januari 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

