Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 21 juni 2016
Aanwezig:

T. Brinkman, G. van Gorkum, H. Heerkens, J. van Heesch, A. v.d. Heijden,
mw. R. van Hout - Hagelaars, W. van Vught en D. Zwiers
Afwezig met bericht van verhindering:
mw. M. Koolen, mw. M. Markus - Termeer en H. Verboort

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Twan Brinkman bedankt de Dorpsraad voor de mooie bos bloemen
De voorzitter betreurt het dat er telkens weer afmeldingen zijn voor de vergaderingen. Zo
spreken we elkaar soms 4 maanden niet. We moeten misschien overwegen om de
vergaderfrequentie aan te passen naar bijvoorbeeld 1x per maand.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 19 april 2016 + actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
Naar aanleiding van dit verslag:
-wegenonderhoud
Op het wegdek van de Slophoosweg zijn ook markeringen aangebracht voor wegreparatie.
3. ingekomen stukken
Ingekomen stukken:
-uitnodiging voor de receptie in het kader van het 60 jarig bestaan voetbalvereniging Ollandia
op zaterdag 16 juli van 18.30 tot 20.00 uur
Namens de Dorpsraad gaan de voorzitter en G. van Gorkum naar de receptie.
De penningmeester zorgt voor een envelop met 30 euro.
-e-mails en brieven van de gemeente Sint-Oedenrode
* uitnodiging voor bijeenkomst Dorps- en Wijkraden in Meierijstad op 31 mei.
De voorzitter en de secretaris waren aanwezig in Mariendael.
* abonnement raads- en commissiestukken mei - december 2016
-uitnodiging Dorpsraad Eerde voor deelname aan politieke avond op 15 november 2016
De Dorpsraad Olland heeft zich aangemeld voor de bijeenkomst.
-KNHM - Werkplaats Ondernemen, 21e jaargang - juni 2016
-Kleine Kernen Krant - Jongeren in de dorpen
-informatie Toekomst kerkgebouwen in Noord-Brabant
-Beknopt, Nieuwsbrief Wovesto, 10e jaargang, mei 2016
-Ondernemersplan Wovesto 2015 - 2018: Wovesto in balans
-uitnodiging Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant voor keukentafelgesprek op 8 juni
2016

4. mededelingen en informatievoorziening
Kort verslag bijeenkomst Dorps- en Wijkraden Meierijstad op 31 mei
De voorzitter verwijst in zijn toelichting naar de samenvatting van de bijeenkomst die de
leden per mail hebben ontvangen.
De voorzitter stuurt de beide presentaties ook nog naar de leden.
Met name de inzet van vrijwilligers baart zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het PON.
Het aantal vrijwilligers neemt niet af maar wel de beschikbare tijd die men wil investeren.
Daardoor wordt het steeds moeilijker om bestuursfuncties bij verenigingen ingevuld te
krijgen.
Mobiele bereikbaarheid
Dennis Zwiers doet verslag van zijn gesprekken / overleg met betrokken partijen zoals
netwerkoperators, providers e.d.
Voor Olland zijn 3 locaties in beeld voor een zendmast: de kerktoren, de bestaande
ontmantelde mast achter de kerk en het Sportpark Ekkerzicht (via fglasvezel).
Het parochiebestuur heeft geen bezwaar tegen het weer in gebruik nemen van de mast of
het plaatsen van een mast in / aan de kerktoren.
In alles is het een kosten / baren afweging.
Het is en blijft een lastig gebeuren.
We informeren nog bij het ministerie hoe het staat met onze mail van eind 2015.
Loop/voetpad van Het Binneveld naar de basisschool
De voorzitter schetst de stand van zaken.
Voor de bouw van woningen op het terrein van de oude basisschool wordt het huidige pad
verplaatst van de zijde van de begraafplaats naar de kant van Het Binneveld 2.
Daarom is het nodig om een verbindingspad aan te leggen tussen het nieuwe pad en het
bestaande pad langs de begraafplaats en de voormalige pastorie.
Zowel de kandidaatbouwers, de voetbalvereniging (huurder sportveld), het parochiebestuur
( eigenaar grond) en de basisschool staan achter dit plan.
Van de gemeente heeft de voorzitter na meerdere pogingen nog geen reactie ontvangen.
Het pad zorgt voor een verkeersveilige verbinding voor kinderen vanuit de Neij Buurt naar de
basisschool.
Reminder brief Dorpsraad aan politieke partijen die deel;nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen
Op basis van de remindermail hebben we van Team Meierijstad, Gemeentebelangen
Meierijstad, VVD, SP, PvdA en het CDA een reactie ontvangen.
De voorzitter gaat naar de CDA bijeenkomst op woensdag 22 juni in De Loop’r om onze
stem te laten horen.
Inloopbijeenkomst Sport Meierijstad
De voorzitter heeft tijdens deze inloopbijeenkomst zijn bezorgdheid geuit over de gevolgen
van de zeer forse huurverhoging voor de huur van de sportvelden. In vergelijking met
Schijndel en Veghel spant Sint-Oedenrode de kroon qua huurprijs.
5. Toekomstdocument
Stand van zaken diverse thema’s
Alleen de inbreng van de werkgroep Welzijn, Zorg en Onderwijs ontbreekt nog.
Deze week heeft de werkgroep nog een bijeenkomst over het onderdeel onderwijs.
Voor 15 juli krijgt de voorzitter de input van de werkgroep.
De voorzitter verwerkt de input van alle werkgroepen in het Toekomstdocument.

Daarna kunnen de werkgroepen en de Ollanders die op persoonlijke titel zijn benaderd
reageren op de conceptversie.
Door een tekstschrijver laten we de definitieve versie in een goed leesbaar document
verwerken.
Thema Missie-doelen-organisatie
De leden zijn in het bezit van de notitie over de missie-doelen-organisatie.
Op basis van de discussie scherpen we de notitie aan.
Duidelijk moet worden dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken.
Voor de Dorpsraad gaat het algemeen belang boven het persoonlijk belang.
We blijven politiek neutraal. Het geven van een stemadvies aan de Ollanders voor de
gemeenteraadsverkiezingen gaat te ver.
Het is wel goed als we op diverse momenten en plekken onze stem richting de politieke
partijen / politiek laten horen. Zo is de bijeenkomst, georganiseerd door de Dorpsraad Eerde,
een goede gelegenheid.
6. thema wonen
Stand van zaken bouwplan Het Binneveld
De oude basisschool is inmiddels gesloopt en het terrein is afgewerkt.
Nu volgt de intekening van de verkaveling door het kadaster.
Er is nog een 1 bouwkavel te koop.
Als alles meezit start de bouw begin 2017.
Stand van zaken ontwikkelingen De Misse
Ad en Wil hebben een gesprek gehad met de beugelclub over de mogelijke uitbreiding van
de bouwcapaciteit op deze locatie. Het leverde geen positief geluid op. Dat is jammer. We
hadden een stap kunnen zetten.
We merken in de contacten met de gemeente en het huidige gemeentebestuur dat ze
eigenlijk qua woningbouw niets willen met Olland. We kunnen onze energie beter richten op
Meierijstad.
Ook voor andere Dorpsraden binnen Meierijstad is woningbouw een zeer belangrijk thema/
Daar kunnen we ook de samenwerking in zoeken.
7. communicatie
De secretaris doet verslag van de bijeenkomst van de werkgroep communicatie ,met de
voorzitter, Gerwin Exters en Wilma Meijs op 7 juni in De Loop’r.
Uitgangspunt bij de communicatie is een gedegen, betrouwbare en actuele
informatievoorziening richting de inwoners van Olland. Daarnaast willen we natuurlijk ook
instellingen / organisaties zoals de gemeente en Wovesto e.d. goed informeren over de
activiteiten, vragen e.d. van de Dorpsraad.
Voor deze informatievoorziening maken we gebruik van de volgende middelen: nieuwsbrief,
website en Facebook.
De basis vormt de website waarop we als Dorpsraad alle informatie kwijt kunnen.
Omdat we iedereen in Olland willen bereiken is de nieuwsbrief een prima middel.
Nog voor de zomervakantie willen we een nieuwsbrief uitbrengen met informatie over de rol
en de samenstelling van de Dorpsraad, het opstellen van het Toekomstdocument en de
evenementen / activiteitenkalender.
De Dorpsraad kiest ervoor om deze communicatiemiddelen onder de noemer Skon Olland
uit te brengen. Dus de website www.skonolland.nl blijft in de lucht. Wel wordt er een nieuwe
website gebouwd. De nieuwsbrief krijgt als naam: Nieuwsbrief Skon Olland.

Maar het moet in alle gevallen duidelijk zijn dat het communicatiemiddelen zijn van de
Dorpsraad.
Je kunt de Dorpsraad ook volgen via Facebook. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep
gaven Gerwin Exters, Ad v.d. Heijden, Wilma Meijs en Dennis Zwiers aan om als
Facebookreporters op te treden. Zij plaatsen namens de Dorpsraad berichten op Facebook.
Dat zijn korte berichten over actuele of komende gebeurtenissen zoals de sloop van de
basisschool, de buitenspeeldag e.d. Meestal bestaat een bericht uit enkele regels tekst met
soms een foto.
Voor de bezorging van de nieuwsbrief schakelen we de bezorger in van DeMooiRooiKrant.
De penningmeester neemt contact op met de bezorger over de mogelijkheden / kosten.
In de nieuwsbrief willen we ook een foto plaatsen van de Dorpsraad in de huidige
samenstelling. De voorzitter stuurt een mailtje naar de leden voor een afspraak voor de foto.
De secretaris vraagt aan Gerwin Exters of hij de foto wil maken.
8. werving nieuwe leden
9. uitje leden Dorpsraad en partners
Gezien het tijdstip komen deze agendapunten niet meer aan bod
10. wat verder ter tafel komt / rondvraag
Verzetten vergadering van 15 november naar 22 november
In verband met de bijeenkomst van de Dorpsraad Eerde in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen verplaatsen we onze vergadering van 15 november naar 22
november.
Wegenonderhoud
Wil neemt contact op met de gemeente hoe het nu staat met de al enige tijd geleden
aangekondigde uitvoering van het wegenonderhoud. De aangebrachte markeringen op de
Horst zijn inmiddels al weggespoeld.
Onkruidbestrijding Pastoor Smitsstraat
De gemeente doet weinig meer aan onkruidbestrijding. Het is een schandalig gezicht.
Kruising Pastoor Smitsstraat - Den Ekker
De toegankelijkheid van de kruising / voetpad is niet goed.
Vergaderschema najaar
Gezien de omvang van de gespreksonderwerpen, de noodzakelijke informatieuitwisseling,
een goede beeldvorming / discussie kijkt het DB of we het vergaderschema aanpassen.
We kunnen ook kijken of we thema-avonden inpassen in het schema.
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