Verslag vergadering Dorpsraad op 3 december 2012
Aanwezig:

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

1. Aan de agenda wordt toegevoegd:
- volgende Nieuwsbrief
- bomen bij basisschool De Akkerwinde
- activiteiten voor jongeren.
2. N.a.v. het verslag van de vergadering van 5 november 2012:
- De drie dorpsraden zijn nog niet bij elkaar geweest. De ontmoeting vindt plaats op 3 januari a.s.
- Voordat de Woonvisie definitief wordt vastgesteld, krijgt de DR nog de gelegenheid commentaar
te leveren.
- Er is nog geen nieuws over de pastorietuin.
- Over de jeugddisco is nog geen contact geweest met het stichtingsbestuur.
3. Het verslag d.d. 5 november wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen:
- Voor de financiële afsluiting van het IDOP zijn de bankafschriften nodig. Ad zorgt ervoor dat die
bij de gemeente komen.
- Toon en Gerard zijn alsnog uitgenodigd voor het slotfeest van het IDOP.
5. De DR vindt de opkomst van de inwonersavond voor het opstellen van een werkplan voor de
komende jaren (7 mensen) teleurstellend. De vraag is of de suggesties die op die avond naar voren
zijn gebracht kunnen leiden tot een werkplan dat voldoende draagvlak heeft. Besloten wordt toch
de aangedragen thema’s en de aangegeven prioriteiten te gebruiken als leidraad voor het werk van
de DR voor de komende tijd. Peter inventariseert de thema’s ende prioriteitstelling. In de volgende
vergadering wordt deze inventaris besproken. Er wordt in ieder geval teruggekoppeld naar
degenen die op de inwonersavond aanwezig zijn geweest.
6. Toon doet verslag van zijn pogingen om met jongerenwerker Nick Maas en Beach Party te
organiseren bij de Spartelvijver. Guus Gijbels, de exploitant van de Spartelvijver, ziet het plan wel
zitten. Er zijn ongeveer 10 jongeren nodig voor de organisatie. De bedoeling is om op het
evenemententerrein bij de Spartelvijver eind juni/begin juli van 11.00 tot 23.00 uur een festival te
organiseren waarop plaatselijke bands optreden. De doelgroep is jongeren vanaf 16 jaar. De
gemeente is bereid financieel bij te dragen. Nick Maas maakt een planning.
Gerard vraagt aandacht voor activiteiten voor leerlingen van de basisscholen.
7. De MRSR Akkerwinde heeft in een notitie de DR gevraagd mee te willen denken over het behoud
van de bomen voor de school. Zij zijn eigendom van de Akkerwinde. In de herfst is er overlast van
vallende bladeren en bij veel wind kunnen vallende takken voor een onveilige situatie zorgen. Niet
bekend is wat de conditie van de bomen is en de school heeft eigenlijk geen geld om ze goed te
onderhouden. Peter neemt contact op met wethouder Van de Ven om na te gaan welke
mogelijkheden er zijn om de bomen te onderhouden. Ruud nodigt de school uit voor de volgende
vergadering van de DR om meer informatie te krijgen en de zaak nader te bespreken.
8. Nog dit jaar zal een nieuwe Nieuwsbrief verschijnen. Inhoud: afsluiting van de IDOP-projecten,
terugblik op de inwonersavond, terugblik op de jongerenavond, stand van zaken bibliotheekpunt.
9. De thema-avond “Eten bij….” wordt vastgesteld op 18 januari 2013 om 19.00 uur bij Den Hoek.
10. Rondvraag:
- N.a.v. een vraag van Ann over parkeerproblemen bij de Spartelvijver, zal de gemeente eerst
borden plaatsen die aangeven waar de parkeerplaats is. Als dat niet helpt wordt overwogen een
parkeerverbod langs de weg in te stellen.
- De crisislampen zijn er. Zij worden bij de prijswinnaars thuis bezorgd.
- Gerard vindt dat er weinig over de stichtingen uit Hooge Mierde op het net te vinden is. De site
van de DR is een uitzondering. Gerard neemt het beheer van de DR-website over van Ruud.
- Gerard neemt de functie van penningmeester van de DR over van Ad.
11. Volgende vergadering: maandag 7 januari 2013 om 21.00 uur in De Schakel.

