
Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Kort verslag kennismakingsgesprek met wijkwethouder en buurtadviseur Meierijstad 
op 15 maart 2017  
 
Aanwezig:  T. Brinkman, mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. 

v.d. Heijden, J. van Heesch, mw. R. van Hout - Hagelaars, mw. M. Markus 
– Termeer en D. Zwiers 

Afwezig: B. van Ditmars, mw. M. Koolen en H. Verboort  
 
De voorzitter verwelkomt Menno Roozendaal, de wijkwethouder, en Henk de Laat, de buurtadviseur 
van de gemeente Meierijstad. 
 
Allereerst bespreken we de opzet / het programma van dit kennismakingsgesprek. 
Daarna stellen de aanwezigen zich voor. 
 
Rol / raak wijkwethouder en buurtadviseur 
De wijkwethouder en de buurtadviseur informeren ons over hun taak, rol e.d. De gemeente Meierijstad 
wil dicht bij haar inwoners staan en de lijnen kort houden. Open en transparant zijn kernwoorden. Als 
gemeente moeten we meer naar buiten treden en ophalen wat er leeft in de kleine kernen en wijken. 
Vandaar ook de keuze voor 6 wethouders. Elke wethouder is aanspreekpunt / contactpersoon voor 
een bepaalde kern / wijk. Ook de drie buurtadviseurs hebben de kernen / wijken onderling verdeeld. In 
de rol van wijkwethouder is het belangrijk dat deze niet voor de voeten loopt van de vakwethouder. De 
nieuwe gemeentelijke organisatie moet zich nog duidelijk zetten en wennen aan de nieuwe werkwijze. 
Maar de aanloopproblemen worden geleidelijk opgelost. 
 
De buurtadviseur is voor Olland het eerste aanspreekpunt. Hij zet de vragen, verzoeken e.d. uit in de 
gemeentelijke organisatie en bewaakt de voortgang. Maar de voorzitter kan indien nodig ook altijd 
rechtstreeks contact opnemen met de wijkwethouder. 
 
De wijkwethouder en de buurtadviseur willen zich graag laten zien in Olland. Zo kan de wethouder 
aanwezig zijn bij bijzondere gebeurtenissen / activiteiten. Hij wil ook een paar keer  per jaar aanwezig 
zijn bij de dorpsraadsvergaderingen. Beide willen graag aanwezig zijn bij de jaarvergadering en 
verzorgen dan ook een presentatie over hun rol / taak. 
 
Visiedocument 
De voorzitter geeft een toelichting op ons Visiedocument. 
De wijkwethouder en de Buurtadviseur geven aan dat de gemeente zeer duidelijk weet wat er leeft in 
Olland. Daar hebben dit Visiedocument en de activiteiten in de afgelopen tijd duidelijk aan 
bijgedragen. Elke kern zou zo’n Visiedocument moeten hebben. 
 
Voor Olland is woningbouw het speerpunt. 
De buurtadviseur geeft aan dat intern al het nodige huiswerk op het terrein van woningbouw is 
uitgevoerd. We krijgen deze informatie per mail toegestuurd. 
 
Irritaties 
De voorzitter geeft ook aan wat voor de Dorpsraad de irritaties / frustraties zijn van de laatste tijd. 
Daarbij gaat het om het wegenonderhoud, het plan voor de bomen langs de Pastoor Smitsstraat en 
het voet/schoolpad. De buurtadviseur. 
De buurtadviseur geeft deze irritaties intern door. 
 
Wijkschouw 
De wijkschouw is een prima middel om aandachtspunten / problemen / klachten in kaart te brengen. 
Bewoners / buurtverenigingen kunnen daarbij zorgen voor input. Naast de buurtadviseur kunnen ook 
vakambtenaren deelnemen aan de schouw. Over de praktische invulling van de Wijkschouw volgt nog 
overleg tussen de voorzitter en de buurtadviseur. 
 
 



De voorzitter bedankt de wijkwethouder en de buurtadviseur voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Het was een positief, open en constructief gesprek. 
We hebben vertrouwen in de nieuwe werkwijze / aanpak door de gemeente. 
 
Bijlagen: 
 

1. Mail Henk de Laat aan de Dorpsraad met een uitwerking van ons kennismakingsgesprek. 
 
 
 
2. Mail Henk de Laat aan de Dorpsraad 

 
Nu is het aan ons als gem. Meierijstad en mij als Buurtadviseur om ook ons steentje daar aan bij te 
dragen. Ik vanuit mijn rol als Buurtadviseur wil daar zeker mijn uiterste best voor doen. 
Zoals gisteren met elkaar afgesproken zou ik vandaag al een aantal onderwerpen/actiepunten verder 
uitzetten. Hieronder de eerste onderwerpen die zijn/worden uitgezet: 
 

1. Vervolg aanleg wandelpad achter de kerk is vandaag uitgezet binnen het atelier Openbaar 
Gebied ( voorheen Openbare Werken); de toezichthouder neemt  contact op met Ad over de 
verdere afhandeling; 

2. Slechte onderhoudssituatie de Horst is ook als melding uitgezet bij onze toezichthouder 
wegbeheer; Hij neemt contact op met Ad over de verdere afhandeling; 

3. In 2017 vindt een weginspectie plaats door heel de gem. Meierijstad. Aan de hand van de 
opmerkingen en gebreken wordt een onderhoudsplan opgesteld, incl. kostenraming. Deze 
wordt nog voor verdere besluitvorming eind dit jaar voorgelegd aan raad en College; 

4. Vervolg Bouwen in Meierijstad is als memo opgesteld en die is als bijlage toegesloten. We 
kunnen nadat jullie de memo hebben gelezen in gezamenlijk overleg gaan met 
beleidsmedewerker Wonen, Annemie Hellings. Ik zal die afspraak inplannen in overleg met 
jullie werkgroep Bouwen, wanneer jullie daar behoefte voor hebben; Ik zie jullie reactie wel 
tegemoet 

5. Binnen afzienbare tijd wordt ook een uitnodiging gestuurd naar alle dorps-wijkraden over 
informatie over aanleg glasvezel. Contactpersoon van de gem. Meierijstad is Court Smulders, 
te bereiken via 140413; 

6. Voor het houden van een wijkschouw in Olland zullen Ad en ik een vervolgafspraak inplannen 
op korte termijn. Ik zal eerst een vooroverleg inplannen met Ad over hoe en wanneer we 
gezamenlijk de wijkschouw in Olland kunnen gaan houden; 

7. Ik wil ook voorstellen om in eerste instantie elke maand een structureel overleg in te plannen 
met Ad, dit om de voortgang van alle lopende zaken te bewaken op haalbaarheid.  

8. Ik ga in overleg met atelier Openbaar gebied afstemmen of zij vooraf willen communiceren 
welke onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Voorbeelden zijn schaven wegen, snoeien 
bomen, onkruidbestrijding verhardingen etc.. 

9. Zowel contactwethouder Menno Roozendaal als ik zijn graag bereid om aanwezig te zijn bij de 
volgende jaarvergadering die in mei a.s. staat gepland; 

 
Tot zover een korte samenvatting van hetgeen gisteren met elkaar is besproken 


