Nieuwsbrief juli 2016
Beste Dorpsgenoten,
Dit is de eerste uitgave van onze
Nieuwsbrief die we voortaan
gezamenlijk met Zorg en Welzijn
zullen verspreiden.
Voorlopig twee maal per jaar, maar
als er eerder nieuws te melden is,
mogelijk vaker.
De Dorpsraad
(Ann van den Borne-Borremans,
Gerard Jongen – secr. en Rob van
de Laar – voorz.)
Email: g.jongen2@upcmail.nl

Begin oktober 2015 is door De Dorpsraad samen met het gemeentebestuur een avond in De
Schakel gehouden onder het motto Samen Doen om ideeën van de inwoners voor de leefbaarheid
van Hooge Mierde te realiseren.
Er zijn op die avond vier werkgroepen gevormd:
Ons Dorp, Mijn Vereniging, Mijn Oude Dag en Mijn Jeugd.
Hierna kunt in een korte verslaglegging van de Werkgroepen de stand van zaken lezen.
Zorg en Welzijn geeft u op de pagina’s 3 en 4 van deze Nieuwsbrief informatie over hetgeen zij
zich mee bezig houden.

Ons Dorp
Vorige jaar in november is door een werkgroep het project
Ons Dorp gestart. Dit is ontstaan naar aanleiding van het
door de Dorpsraad van Hooge Mierde tezamen met de
gemeente Reusel – De Mierden opgezette programma
Samen Doen.
De afgelopen maanden heeft de werkgroep zich bezig
gehouden met de mogelijke in en outs bij een herbestemming
van de (voormalige) kerk van Hooge Mierde. Er is een sterke
behoefte zicht te houden op de veranderingen die
ongetwijfeld van invloed zullen zijn op de gemeenschap van
Hooge Mierde.
In maart heeft de werkgroep een enquête uitgeschreven en
deze huis aan huis verspreid.
Ongeveer 200 ingevulde formulieren zijn teruggekomen. Een
grote meerderheid heeft zich uitgesproken het kerkgebouw
ter beschikking te houden van de gemeenschap.
Om deze reden is er een verzoek gedaan aan het parochiebestuur St. Clemens te Reusel de op handen zijnde verkoop
gedurende een langere periode stil te leggen.
In de op deze wijze verkregen tijd wil de werkgroep verder onderzoek kunnen doen naar de wenselijke
inpassingen van het gebouw voor de gemeenschap. Er is ook ondersteuning gevraagd van andere
instanties zoals het bisdom ’s-Hertogenbosch, het gemeentebestuur Reusel-De Mierden en het dekenaat.
In juni volgt een gesprek met het parochiebestuur en de werkgroep kijkt daarbij uit naar een constructieve
samenwerking.
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Mijn Jeugd
De werkgroep bestaat op dit moment nog uit 3 leden. De werkGroep heeft de doelstelling om meer jeugd te betrekken bij de
leefbaarheid van ons dorp. Die leefbaarheid wordt namelijk door
ons samen gemaakt. Omdat “jeugd” nogal een ruim begrip is
heeft de werkgroep deze in 2 categorieën verdeeld.
Jeugd: 14 tot en met 18 jaar. Jongeren: 19 tot en met 25 jaar.
Ondanks andere verplichtingen van de werkgroepleden is een
eerste opzet gemaakt om tot een plan van aanpak te komen.
Hierin is globaal het volgende aangegeven.
Samen met de doelgroepen wil de werkgroep onderzoeken of de
jeugd überhaupt met de leefbaarheid van ons dorp bezig is of hier
een gedachte over heeft. Een tweede doelstelling van de
werkgroep is om ook te onderzoeken of er jeugdigen bereid zijn
om lid te worden van de Dorpsraad om zodoende hun doelgroep
te vertegenwoordigen. Werkgroep Mijn Jeugd

Hooge Mierde voor Elkaar
De werkgroep Mijn Oude Dag heeft haar naam aangepast en
heet nu Hooge Mierde voor Elkaar. Deze naamsverandering sluit
beter aan bij de doelstelling van de werkgroep, namelijk er zijn
voor alle Hooge Mierdenaren, die om welke reden dan ook extra
hulp en aandacht behoeven. Dat zijn niet alleen de ouderen van
Hooge Mierde. De werkgroep richt zich op alle kwetsbare
jongeren en oudere mensen in ons dorp en wil waar mogelijk
ondersteuning geven aan mantelzorgers. Onze werkgroep wil
een leefbaar dorp waar inwoners oog hebben voor elkaar en
burenhulp weer wordt als vroeger. Om dit te bereiken maakt onze
werkgroep zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren die
al aanwezig zijn in ons dorp. Zo heeft zij korte lijnen naar de
Stichting Zorg en Welzijn als ook naar de wijkverpleegkundigen
Ook maak onze werkgroep gebruik van de expertise binnen de
buurtverenigingen en heeft in maart j.l. als een bijeenkomst
belegd om hun bereidwilligheid te polsen.
Deze eerste bijeenkomst was zeer constructief en er werd druk gediscussieerd over “hoe de kwetsbare
Hooge Mierdenaar” bereikt kan worden. Waar bevinden zij zich en hoe kun je er mee in contact komen
zonder als “bemoeizuchtig” over te komen. Hier ziet de werkgroep een belangrijke taak voor de
buurtverenigingen weggelegd. Een nieuwe uitdaging waarvan we hopen, dat de buurtverenigingen die op
zich zullen nemen. Immers wie weet beter dan de buurt wat er speelt in de buurt. Tijdens deze
bijeenkomst werd ook door de buurtverenigingen aangegeven een buurtpreventieproject belangrijk te
vinden. Om dit verder uit te werken heeft onze werkgroep de wijkagenten van Reusel-De Mierden bereid
gevonden een informatie te verzorgen op de tweede bijeenkomst met de buurtverenigingen op 31 mei j.l.
in De Schakel. De wijkverpleegkundigen waren die avond ook uitgenodigd om bij een “niet pluis gevoel”
als het gaat om kwetsbaren in de wijk uit te leggen op welke wijze de wijkverpleging ingeschakeld kan
worden.
Een andere doelstelling van onze werkgroep is de buurtverenigingen met elkaar in contact te brengen om
zo hun activiteiten met elkaar af te kunnen stemmen.
Tot slot: onze werkgroep wordt bemenst door Bets van den Hout, Jaan Jansen, Sjaan Spooren, Miet van
Gisbergen, Greet Joosten en Henk Horvers.
Mijn Vereniging
Deze werkgroep is door een kleine bezetting en een overvolle agenda, zo meldt zij ons, nog niet bij elkaar
geweest.
Als er dorpsgenoten zijn, die zouden willen toetreden tot de werkgroep en daar ook wat tijd in kunnen steken
kunnen zij zich melden bij Leo van Avendonk, email bramjop@hetnet.nl of Gerard Jongen,
Email g.jongen2@upcmail.com
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