Stichting Dorpsraad Olland

Verslag vergadering 10 januari 2017
Aanwezig:

Afwezig:

T. Brinkman, B. van Ditmars, mw. I. van Doornewaard,G, H. Heerkens, A. v.d.
Heijden, J. van Heesch, mw. R. van Hout - Hagelaars, mw. M. Markus –
Termeer ( aanwezig tot 21.00 uur), H. Verboort, W. van Vught en D. Zwiers
G. van Gorkum en mw. M. Koolen

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met beste wensen voor het nieuwe jaar. Hij is blij dat iedereen
mooi op tijd aanwezig is bij deze vergadering.
Namens alle leden feliciteert de voorzitter Ingrid en Martje met hun verjaardag.
We genieten van de zelfgemaakte taart van Ingrid.
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 6 december 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
 teneur van de vergaderingen
De opmerking wordt gemaakt dat de bijeenkomsten van de dorpsraad de laatste tijd een zwaar
karakter hebben en best wat luchtiger kunnen zijn. Door het woordgebruik en de gevoerde
discussies lijken het vaak meer politieke vergaderingen zoals in de Tweede Kamer.
De leden geven aan dat met name de discussies over het Toekomstdocument tijdens de vele
vergaderingen in 2016 die indruk kunnen geven. Maar op deze manier is wel een gedegen en
goed gedragen document tot stand gekomen.


Vacature Dorpsraad
De nam van een mogelijk kandidaat wordt uitgewisseld.
Voordat de leden mogelijke kandidaten persoonlijk gaan benaderen is het belangrijk om
hierover eerst te overleggen met de voorzitter.



Reactie Dorpsraad op uitvoering wegenonderhoud
Dennis heeft een conceptbrief opgesteld waar het DB nog naar kijkt.



Aanpassing onderdeel Olland Toen en Nu Toekomstdocument
Op dit moment wordt dit onderdeel niet aangepast.

Actielijst
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
3. ingekomen stukken






uitnodiging gemeente Sint-Oedenrode voor afscheidsreceptie College van Burgemeester en
Wethouders
De voorzitter was aanwezig bij deze receptie op 21 december 2016
mail gemeente Sint-Oedenrode met informatie over de contactfunctionarissen van wijken en
dorpen in de nieuwe gemeente Meierijstad
brief gemeente Sint-Oedenrode: de gemeente stopt met het op papier beschikbaar stellen van
de raads- en commissiestukken
mail De Loop’r: uitnodiging voor alle gebruikers / huurders van De Loop’r voor een
nieuwjaarsborrel op maandag 9 januari 2017
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De voorzitter is naar deze borrel gegaan.
Werkplaats KNHM, nummer 22
KernKracht 15e jaargang, nummer 4, december 2016
Kleine Kernen Krant, 2016/2017, nummer 3

Reageer altijd op mails / verzoeken
De voorzitter heeft een dringend verzoek om altijd te reageren op mailtjes van de voorzitter / het
DB. Dan is bijvoorbeeld snel duidelijk wie naar een receptie / bijeenkomst wil / kan gaan.
4. Toekomstdocument
Verspreiding / presentatie Toekomstdocument
De definitieve versie van het Toekomstdocument staat sinds kort op onze website.
Via Facebook is dit ook bekendgemaakt.
De secretaris heeft het document inmiddels per mail verstuurd naar:
- alle politieke partijen binnen Meierijstad
- de contactfunctionarissen wijken en dorpen van Meierijstad
- leden van de Werkgroep Burgerparticipatie
Van Team Meierijstraf, het CDA en de PvdA hebben we al positieve reacties ontvangen.
Team Meijerijstad wil graag met ons in gesprek. Dat geldt ook voor de gemeentelijke
contactfunctionarissen
De secretaris regelt deze gesprekken.
Het Eindhovens Dagblad heeft vandaag de voorzitter benaderd voor een interview over het
Toekomstdocument.
We kijken nog naar de opzet van een jaarvergadering.
Omdat er nog weinig bekend is over de werkwijze van de gemeente, de beleidskaders en het
nieuw ter vormen College van Burgemeester en Wethouders wachten we nog even met het
benaderen van de gemeente.
Werkwijze, opzet en invulling
De voorkeur gaat uit naar het werken met werkgroepen.
Per werkgroep wordt een aanspreekpunt aangewezen en kijken we naar een verdere invulling van
de werkgroepen.








Werkgroep Wonen en woonomgeving
Aanspreekpunt: Ad v.d. Heijden.
Leden; Twan Brinkman en Martje Markus
Werkgroep Openbare ruimte, natuur en recreatie
Aanspreekpunt: Johan van Heesch
Leden: Ben van Ditmars en Hans Verboort
Werkgroep Onderwijs, Zorg en Welzijn
Aanspreekpunt: Gerrit van Gorkum
Leden: Ingrid van Doornewaard en Rietje van Hout
Werkgroep Communicatie
Aanspreekpunt: Dennis Zwiers
Leden: Ben van Ditmars en Harrie Heerkens

Het tijdsbeslag voor de werkgroepen is moeilijk in te schatten. Dit heeft ook te maken met de
prioriteiten per werkgroep en de aard van de projecten / activiteiten.
In de maandelijkse vergaderingen kunnen de aanspreekpunten verslag doen van de activiteiten
e.d. van de diverse werkgroepen.

Invulling vacature penningmeester
Als de bij agendapunt 2 genoemde kandidaat geen interesse heeft is Ben bereid om het
penningmeesterschap op zich te nemen.
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Opstellen prioriteitenlijst
Voor de Dorpsraad zijn woningbouw en de infrastructuur( wegenonderhoud, herinrichting gedeelte
Pastoor Smitsstraat, omleiding verkeer, verkeersveiligheid) de hoofdprioriteiten.
Daarnaast kijkt elke werkgroep naar de gewenste prioriteiten per thema.
Zo kan de Werkgroep Zorg in gesprek gaan met onze collega’s van de dorpsraad Wijbosch die al
de nodige projecten hebben opgezet.
Om bij de inwoners te peilen hoe ze denken over een bepaald thema / een stelling kunnen we
gebruik maken van bijvoorbeeld OPPI.
De werkgroep Communicatie kijkt naar de diverse mogelijkheden.
5. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Tijdens deze vergadering worden enkele gegevens van nieuwe inwoners uitgewisseld.
6. wat verder ter tafel komt
Stand van zalen loop/voetpad op sportveld
De aanleg vordert gestaag. Het pad ligt er goed in.
De verplaatsing van de poort / ballenvanger dient nog te gebeuren.
Het voetpad kan dadelijk weer een grote rol vervullen voor de verkeersveiligheid van
de schoolgaande kinderen. De huidige situatie voor de school aan de Pastoor Smitsstraat levert
vaak verkeersonveilige situaties op.
Dit ondanks de aanpak met borden / palen en de diverse acties richting de ouders.
Stand van zaken communicatie
De werkgroep is bezig met de afronding van het communicatieplan.
Daarin komt ook het welkompakket aan de orde en de wijze waarop we de mening kunnen peilen
van de Ollanders over bepaalde onderwerpen.
In de nieuwsbrief van januari / februari besteden we aandacht aan het Toekomstdocument,
het nieuwe gemeentebestuur, de vacature, het spreekuur van Welzijn De Meierij, het dorpsraadslid
Ben van Ditmars en de komende evenementen.
Aanpak Ollandse kermis - wat is onze rol?
De Dorpsraad gaat in gesprek met de betrokken partijen.
De kermis is een bijzondere gebeurtenis die eigenlijk niet mag verdwijnen.
Maar het ligt met name aan de kermisexploitanten en de lokale horeca wat de mogelijkheden zijn.
In het verleden werd de vergunning door de dorpsraad aangevraagd. Maar de risico’s voor
schadeclaims e.d. werden te groot. Ook de noodzakelijke evenementenverzekering is niet
goedkoop.
Misschien kunnen op kermiszondag extra activiteiten georganiseerd worden zoals een braderie,
oldtimershow e.d.
Ook kan de gemeente (kermismeester) misschien een rol vervullen.
Stand va zaken BIN - project
Uit het gesprek met Joop Muller komt naar voren dat de Dorpsraad als een communicatieplatform (
website / Nieuwsbrief) kan dienen.
Joop Muller levert nog informatie aan die we mee kunnen nemen in de komende nieuwsbrief.
De Whats Appgroepen vervullen een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de buurtverenigingen.
Data vlagdagen
Ook de secretaris heeft een overzicht gemaakt van de vlagdagen voor 2017.
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Situatie rooien / herplanten lindebomen langs Pastoor Smitsstraat
De voorzitter schetst de stand van zaken. Er is overleg met de gemeente, Het Roois Landschap en
betrokken bewoners.
Zo is er een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit / levensvatbaarheid van de bomen.
Versturen mail naar verenigingen voor opgave evenementen
Dit voorjaar sturen we weer en mail naar de verenigingen om evenementen aan te melden.
Brievenbus Nieuwstraat
Ingrid krijgt van de secretaris de mail met het linkje over de locaties van de brievenbussen.
De locatie van de nieuwe brievenbus aan de Nieuwstraat is onduidelijk. Het genoemde
huisnummer bestaat niet.
Verkeersonveiligheid Het Binneveld
In de bocht van Het Binneveld vanuit de Roest staan vaak auto’s geparkeerd waardoor
weggebruikers moten uitwijken en verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan.
We nemen contact op met de huiseigenaar.
Twan Brinkman stopt als lid
Twan geeft aan dat dit jaar het laatste jaar is van zijn lidmaatschap van de dorpsraad.
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Actielijst vanuit overleggen Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

*overleg over

Harrie

Afspraak maken voor overleg met:

Toekomstdocument

-politieke partij Team Meierijstad
-contactfunctionarissen wijken en dorpen
gemeente Meierijstad
-op termijn uitnodiging (afvaardiging van ) nieuw
College van burgemeester en wethouders
-Plannen datum / opzet jaarvergadering over
document voor alle inwoners

*prioritering wensen /

allen

Elke werkgroep geeft prioriteiten aan

Ad

In gesprek gaan met Mari Thijssen

acties
Wereldboom project

en Martien van Hoof hierover (zie mail). Mari
Thijssen nodigt ons t.z.t uit. Iemand uit
werkgroep erbij uitnodigen!!
Bijeenkomst Dorpsraden

Ad

bijwonen Kerngroepbijeenkomsten

/ Wijkraden Meierijstad

Communicatie

WG Communicatie

opstellen communicatieplan

Nieuwbrief 2017 - nr. 1

WG Communicatie

uitgave nieuwsbrief

Mobiele bereikbaarheid

Dennis

voortgang en ontwikkelingen blijven
volgen en initieren

Kermis 2017

Ad

gaat in gesprek met betrokken partijen
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