Stichting Dorpsraad Olland

Verslag vergadering 2 mei 2017
Aanwezig:

Afwezig:

T. Brinkman, mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum (komt iets later), H.
Heerkens, A. v.d. Heijden, J. van Heesch, mw. R. van Hout - Hagelaars, H.
Verboort en D. Zwiers
B. van Ditmars, mw. M. Markus - Termeer en mw. M. Koolen

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. verslag vergadering Dorpsraad van 4 april 2017
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
 Manon Koolen stopt als lid
De voorzitter deelt mee dat Manon is gestopt als lid van de Dorpsraad.
 Communicatieplan
Het DB bespreekt het communicatieplan voorafgaand aan de vergadering van 6 juni van 20.00
tot 20.30 uur.
Actielijst
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De voorzitter doet verslag van dit maandelijks overleg op de 3e maandag van de maand:
 loop/schoolpad
Het pad is al in gebruik. Een aantal zaken moet nog door de gemeente afgewerkt worden zoals
het aanbrengen van de afrastering en het aanvullen met zand van de gaten.
 informatie / overzicht wegwerkzaamheden
Via de gemeente krijgen we informatie over de op handen zijnde wegwerkzaamheden
in de gemeente.
 onkruidbestrijding
De WSD is bezig geweest met de onkruidbestrijding maar het zet weinig zoden aan de dijk.
 herinrichting Pastoor Smitsstraat tussen Dorpsplein – Petruskapel
Dit is als een groter project aangemerkt.
 Ollandse Kermis
De voorzitter gaat in gesprek met de kermismeester van Veghel, de heer Jan Hein Opheij.
Het is nog onduidelijk of er dit jaar wel een Ollandse kermis wordt gehouden.
 bomenplan Pastoor Smitsstraat
De Dorpsraad is niet op de hoogte gesteld van de wijziging in de te planten bomen.
Er komt een nader onderzoek naar welke bomen kunnen blijven staan.
De voorzitter wil een gesprek met de gemeentelijke beleidsambtenaar die gaat over de bomen.
 reparatie wegdek Pastoor Smitsstraat
Het wegdek is gerepareerd.
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Uit het overleg komt duidelijk naar voren dat de buurtadviseur de voortgang van onderwerpen /
projecten goed bewaakt en er bovenop zit. De Dorpsraad heeft in hem een medestander
gevonden.
Als je onderwerpen / aandachtspunten hebt voor dit overleg, geef deze dan door aan de voorzitter.
4. ingekomen stukken
Mails / documenten gemeente Meierijstad:
 aanvraagformulier subsidie 2018 Dorps/ Wijkraden
De secretaris stuurt het formulier ter afdoening naar de penningmeester.
Na overleg met het DB sturen we het formulier naar de gemeente.
 Document: Samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden gemeente Meierijstad 2017
 Document: voorstel subsidie wijk- en dorpsraden gemeente Meierijstad
Naast een structurele jaarlijkse bijdrage van 2500 euro is er ook een voorstel voor zakgeld /
werkbudget voor kleine projecten en een leefbaarheidsbudget.
De leden zijn in het bezit van deze twee documenten.
Overige ingekomen stukken:
 Mail Team Meierijstad - werkgroep Lokale Borging
De werkgroep wil graag met ons in gesprek. Het gesprek vindt plaats voorafgaand aan onze
reguliere vergadering op 6 juni 2017 vanaf 19.20 uur.
 Verslag bijeenkomst Kermgroep 18 april 2017
 Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
5. Toekomstdocument
Voorbereiding Wijkschouw
De leden zijn in het bezit van het conceptbericht / uitnodiging voor de Wijkschouw op zaterdag 1
juli 2017. Het bericht wordt op onderdelen aangepast.
Naast de buurtverenigingen De Pleintrekkers en de Neij Buurt krijgt ook ’t Keerpunt een
uitnodiging. Immers een gedeelte van de Schootsedijk en de kruising Ollandseweg - Pastoor
Smitsstraat vallen onder deze buurtvereniging.
Voordat de uitnodiging naar de buurtverenigingen wordt gestuurd neemt de secretaris contact op
met de buurtverenigingen.
Het is een goede zaak als een delegatie van de buurtverenigingen deelneemt aan de Wijkschouw.
We zorgen voor een goede PR / communicatie over de Wijkschouw via de nieuwsbrief, website,
facebook e.d.
Als leden onderwerpen hebben voor de Wijkschouw kunnen ze die doorgeven aan de secretaris.
De leden geven ook aan de secretaris tijdig door wie er bij de Wijkschouw aanwezig kan zijn.
We komen op zaterdag 1 juli om 10.15 uur bij elkaar bij het vertrekpunt De Loop’r.
Invulling jaarvergadering
De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 21 juni 2017.
De voorzitter zet het programma van de jaarvergadering op een rij. Aan de hand van dit overzicht
stelt de secretaris een uitnodiging op.
Na het overleg met de buurtadviseur op maandag 15 mei kunnen we de uitnodiging versturen naar
alle Ollandse verenigingen met het verzoek om dit door te sturen naar de leden.
Ook krijgen de politieke partijen een uitnodiging voor de jaarvergadering.
In de nieuwsbrief kondigen we de jaarvergadering aan.
De secretaris stuurt ook een persbericht naar DeMooiRooiKrant.
Uitkomst overleg met gemeente inzake woningbouw
De voorzitter informeert de leden over dit overleg.
De gemeente hanteert een passief grondbeleid.
De gemeente moet een actievere rol op dit terrein gaan vervullen.
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We hebben de gemeente nodig bij het opstellen / wijzigen van bestemmingsplannen, de
noodzakelijke procedures e.d. Diverse dorpsraden uit de kerngroep hebben de behoefte dit
onderwerp gezamenlijk op de kaart te zetten. Het is verstandig om als Dorpsraad met meerdere
personen / leden bij dergelijke bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Verder is er een vervolgoverleg gepland met de verantwoordelijk wethouder, Hr Eric vd Boogaard,
op woensdag 17 mei 2017 vanaf 16.00 uur. Naast de voorzitter nemen Harrie, Martje en Twan
deel aan dit overleg.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
De informatie over de verkoop / verhuur van woningen wordt uitgewisseld.
7. wat verder ter tafel komt
Stand van zaken loop / voetpad
Zie bij agendapunt 3.
Stand van zaken communicatieplan
Zie bij agendapunt 2.
Dorpsraad van A tot Z
De leden kijken kritisch naar het overzicht. Ze denken ook na of de bedragen van de
cadeauregeling aangepast dienen te worden. Die bedragen dateren uit 2004.
Het overzicht wordt tijdens de volgende vergadering vastgesteld.
Voortgang Kerngroep
De Kerngroep heeft veel werk verzet en gezorgd voor een aantal documenten.
Er is ook aandacht voort de AED’s in de diverse dorpen. Er zijn verschillen in de wijze waarop het
onderhoud wordt betaald / bekostigd.
De harmonisatie van de diverse (subsidie)regelingen binnen Meierijstad zal veel kruim kosten.
Invulling vacature
De voorzitter gaat in gesprek met een mogelijke kandidate.
Er is nog een kandidaat in beeld.
In de nieuwsbrief plaatsen we een oproep.
Vlaggen bij De Loop’r
Het valt op dat bij het enige openbare gebouw in Olland ( De Loop’r) op de erkende (feest)dagen
zoals Koningsdag de vlag niet uithangt.
De secretaris neemt dit mee naar het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Olland.
Verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Jeugd
Gerrit van Gorkum doet verslag van de kennismakingsbijeenkomst van deze adviesraad.
Hij was de enige aanwezige vertegenwoordiger van de uitgenodigde Dorpsraden.
De adviesraad bestaat uit 16 personen en kan gevraagd en ongevraagds advies geven aan het
college van burgemeester en wethouders. Onder de adviesraad zijn 5 werkgroepen actief: WMO,
Participatiewet, Jeugd & Onderwijs, Migranten en PR/communicatie.
Eigen gemarkeerde parkeerplaats Pastoor Smitsstraat
Op een plek langs de Pastoor Smitsstraat is een eigen parkeerplaats afgebakend.
Dit is niet de bedoeling. Nemen we mee in de wijkschouw
Laarzenpad
Van de afkalving / het wegzakken van grond maken we voor de gemeente een foto .
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

prioritering wensen /

allen

Elke werkgroep geeft prioriteiten aan

Olland Kermis

Ad

gaat in gesprek met kermismeester Veghel

Communicatie

DB/WG Communicatie bespreken communicatieplan in DB DR

Mobiele bereikbaarheid

Dennis

BIN-project

Dennis

voortgang blijven volgen

Vacature Dorpsraad

allen

Denken na over mogelijke kandidaten

Loop/schoolpad

Ad

voortgang blijven volgen

Rooien / herplant bomen
Pastoor Smitsstraat

Ad

Voortgang bewaken
Voorstel is: rode beuken tot het bruggetje,
dan lindebomen tot het Dorpsplein en
rode beuken tot Den Ekker

Nieuwe penningmeester

Ben, Wil en
Harrie

Documenten / gegevens wijzigen op
website en bij gemeente, Kamer van
Koophandel, Rabobank, etc

Jaarvergadering

DB en wgr
communcatie

Agenda opstellen / uitnodigingen versturen
Informeren buurtverenigingen
Presentatie maken
Doornemen en afstemmen met buurtadviseur
Promotie op website en facebook en in
nieuwsbrief

Dorpsraad A-Z

Allen

Protocollen/afspraken doornemen,
vaststellen en publiceren voor juli 2017

Aanvraag subsidie

Harrie en Ben

Formulieren invullen en opsturen voor 1 juni

acties

voortgang en ontwikkelingen blijven
volgen en initieren
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