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Ontwikkelingen park Zwartven
Graag informeert de gemeente de inwoners van Hooge Mierde over de
ontwikkelingen met betrekking tot de herontwikkeling van park Zwartven.
Op dit moment is er bij de gemeente een principeverzoek ingediend door
de initiatiefnemer. Hierbij wordt de gemeente gevraagd of zij in principe
medewerking kan verlenen aan de huidige plannen om circa driekwart
van het Zwartven ‘terug te geven’ aan de natuur en op het overige gedeelte permanent wonen in de natuur te realiseren. In deze plannen
krijgt het Zwartven geen recreatieve invulling meer en zullen de campingplaatsen verdwijnen. Recreatieve bestemmingen dienen te worden
omgezet naar woonbestemmingen en daarnaast is de wens om een
aantal bijzondere en ecologische woningen toe te voegen. De precieze
uitwerking hiervan volgt nog nadat het college zich heeft uitgesproken
over het principeverzoek.
Om verpaupering en leegstand op het park en mogelijke overlast in de
omgeving tegen te gaan, heeft het college van burgemeester & wethouders besloten de termijn voor huisvesting arbeidsmigranten te verlengen
tot 1 september 2021. Afhankelijk van de verdere uitwerking van het plan
kan het college deze termijn in de toekomst mogelijk verlengen.
Circa eens in de twee maanden vindt er een overleg plaats met de klankbordgroep Zwartven, bestaande uit parkbewoners, de parkontwikkelaar
en beheerder, de dorpsraad Hooge Mierde en de gemeente. Vervolgens
wordt er een nieuwsbrief gepubliceerd op de website van de gemeente
om overige betrokkenen en belangstellenden op de hoogte te brengen
van de laatste stand van zaken. De nieuwsbrieven kunt u vinden op
www.reuseldemierden.nl/zwartven

Te koop gevraagd:
bosperceel in Gemeente Reusel-de Mierden. telnr. 06-55270026.

Paasactie JVW
Ook dit jaar komt de paashaas niet langs de deuren maar kunnen jullie
uiteraard wel paaseieren bestellen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
1. Stuur een appje naar 06 16911063 met je naam, adres en het aantal
zakjes paaseieren.
2. Je krijgt persoonlijk een betaalverzoek.
1 voor €3,50
3 voor €7,50
5 voor €10
3. De paaseieren worden aan huis bezorgd (in Hooge Mierde & Hulsel)
voor 28 maart 2021.
Een bestelling plaatsen kan tot 21 maart.
Contante betaling is ook mogelijk door het gepaste bedrag in een envelop met naam en adres af te geven op de Cingel 4.

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584
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