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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 6 juni 2017  
 
Aanwezig:  mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. Heijden, mw. R. 

van Hout - Hagelaars, mw. M. Markus - Termeer en D. Zwiers 
Afwezig: T. Brinkman, B. van Ditmars, J. van Heesch en H. Verboort 
 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering die om 19.00 uur begint en heet iedereen welkom. Een 
speciaal woord van welkom gaat uit naar Janine Heisterkamp en Henri van den Oever               
van de Werkgroep Lokale Borging van Team Meierijstad. 
 
 

2. gesprek met leden Werkgroep Lokale Borging van Team Meierijstad 
 
In een open en constructief gesprek kijken we naar een praktische methode om te komen tot een 
goede en snelle informatieuitwisseling tussen de fractie in de gemeenteraad en de dorpsraden. 
Hoe kunnen we elkaar helpen? 
Voor de Ollandse Dorpsraad is de huidige gemeente Meierijstad open en transparant. Via de 
website kun je veel informatie vinden. Ook het werken met een contactwethouder en de 
Buurtadviseur functioneert prima. 
De werkgroep geeft een toelichting op de huidige nieuwe werkwijze van de gemeenteraad. 
Het gehanteerde BOB - model, beeldvormend - oordeelsvormend - besluitvorming, biedt met name 
in de beginfase mogelijkheden voor inspraak, input en inbreng vanuit de dorpsraden. 
Maar de gemeenteraad moet ook nog zelf wennen aan de nieuwe werkwijze. 
We krijgen de tip om tijdig aan de bel te trekken als er dingen spelen in Olland. 
De uitnodiging voor de fractie voor de jaarvergadering werd zeer op prijs gesteld. 
De fractie kijkt naar de mogelijkheid om de dorpsraad zeer vroeg te informeren over zaken die 
gaan spelen. 
Team Meierijstad wil in het najaar in Olland een Woontafel organiseren om input te krijgen obert 
woningbouw. 
 
De voorzitter bedankt de werkgroep voor dit gesprek die daarna de vergadering verlaten. 
 
 

4. verslag vergadering Dorpsraad van 2 mei 2017 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
 afscheid Manon Koolen  

De secretaris zorgt voor een passend afscheidskadootje. 
 aanvraagformulier subsidie 2018 en jaarrekening 2016 

De secretaris heeft het formulier ingevuld en met de gegevens over 2016 bij de gemeente 
ingediend. Deze informatie gebruiken we ook voor de jaarvergadering. 

 mobiele bereikbaarheid Olland 
We willen dit onderwerp weer op de (gemeentelijke) agenda zetten en brengen het in bij onze 
buurtadviseur. Het dorp Vlierden heeft zelf voor een oplossing gezorgd. 

 BIN project  
We nodigen Joop Muller uit om ons bij te praten over het BIN project. 

 vacature Dorpsraad 
      Jolanda van Hoof neemt zitting in de Dorpsraad. 
      De secretaris heeft haar voorzien van de nodige informatie. 
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Actielijst 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 
 

5. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De voorzitter doet verslag van dit maandelijks overleg: 
 telefoontje contactwethouder 

Het telefoontje van de wijkwethouder geeft goed aan  dat de contacten prima verlopen. 
 loop/schoolpad 

Een aantal zaken moet nog door de gemeente afgewerkt worden. 
 wegeninspectie / wegenonderhoud 

In het najaar wordt duidelijk welke wegen een hoge prioriteit krijgen qua onderhoud.  
Uit de inspectie komt naar voren dat veel wegen  in Sint-Oedenrode slecht zijn. 

 glasvezel in het buitengebied 
De voorzitter verwijst naar de informatie in de brief die de gemeente heeft opgesteld naar 
aanleiding van raadsvragen. 

 Visiedocument 
Voor de gemeente is ons Visiedocument leidend / sturend. 
De buurtadviseur heeft ons document op grote schaal verspreid binnen de gemeentelijke 
organisatie. 

 Ollandse Kermis  
De voorzitter gaat in gesprek met de kermismeester van Veghel, de heer Jan Hein Opheij. 
Misschien kan de kermis deel uit gaan maken van een groter evenement. Bijvoorbeeld in 
combinatie met de Buitenspeeldag. 

 
 

6. ingekomen stukken  
 
Mails / documenten gemeente Meierijstad: 
 overzicht contactgegevens Dorps/ Wijkraden  
 uitnodiging voor informatiebijeenkomst over fondsenwerving 
 overzicht ingediende verzoeken voor leefbaarheidsbijdrage 
 presentatie collegewerkplan Mijlpalen Meierijstad 2017-2022 
 informatie over themabijeenkomsten Aed’s, glasvezel en bouwen 
 bomen Pastoor Smitsstraat 

De Dorpsraad kijkt naar de mogelijkheden voor het opzetten van een enquete onder de 
bewoners van de Pastoor Smitsstraat. De Werkgroep Openbare  Ruimte gaat ermee aan de 
slag. 

 
Overige ingekomen stukken: 
 uitnodiging voor bijeenkomst (geluid)overlast Eindhoven Airport 
 Beknopt, magazine Wovesto, 11e  jaargang, nummer 2 mei 2017 

 
  
7. Toekomstdocument 

 
Voorbereiding Wijkschouw op zaterdag 1 juli 
In onze Nieuwsbrief stond ook informatie over de Wijkschouw. 
Ook de betrokken buurtverenigingen zijn benaderd om de informatie / uitnodiging voor de 
wijkschouw door te sturen naar de leden. 
De binnengekomen reacties zijn / worden verwerkt in een overzicht. 
Aan de hand van dit overzicht gaan we op 1 juli wandelend of fietsend op pad. 
 
De wijkwethouder en de buurtadviseur hebben deze uitnodiging ook ontvangen. 
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Voorbereiding jaarvergadering 21 juni 2017 
De  uitnodiging voor de jaarvergadering is meegenomen in de Nieuwsbrief. 
Begin juni is de uitnodiging verstuurd naar een groot aantal Ollandse verenigingen en instellingen. 
Dit met het verzoek om de info door te sturen naar de leden. 
Ook zijn de politieke partijen uit de gemeenteraaf uitgenodigd. 
De wijkwethouder en de buurtadviseur hebben deze uitnodiging ook ontvangen. 
De secretaris stuurt nog een persbericht over de jaarvergadering naar de media. 
 
Uitkomst overleg met gemeente inzake woningbouw op 17 mei 
De voorzitter informeert de leden over dit overleg waarbij maast de voorzitter ook Harrie en Martje 
aanwezig waren. 
Het was een open gesprek met een positieve uitkomst.  
De gemeente stapt over van een passief naar een faciliterend grondbeleid. 
Voor de Dorpsraad is het belangrijk dat bouwplannen diverse woningtypes bevatten en ook door 
verschillende partijen gerealiseerd kunnen worden  zoals projectontwikkelaars, Wovesto, 
particulieren en CPO’s e.d. 
Het initiatief van Team Meierijstad, de Woontafel, kan de nodige input geven over de behoefte / 
wensen e.d. 
De voorzitter kijkt nog of hij naar de beeldvormende bijeenkomst van de raad over de procedure 
Woonvisie gaat. 
Hij neemt contact op met architect N. Leenders uit Veghel waar de werkgroep Wonen / Bouwen op 
bezoek is geweest. 
 
Het bouwplan voor De Misse komt vanaf 15 juni 2017 in procedure. Als alles meezit kan eind 2017 
gestart worden met de uitvoering. 
 
 

8. Dorpsraad van A tot Z 
 
Het overzicht wordt vastgesteld met een aantal wijzigingen / aanvullingen. 
 
Cadeauregeling 
De bedragen worden niet gewijzigd. 
 
Kascommissie 
In afwijking van het artikel 11.3 van de statuten besluit de Dorpsraad dat voortaan jaarlijks twee 
leden van de Dorpsraad de controle van de boekhouding uitvoeren. 
 
Ollandse Vrijwilligersprijs De Beuk 
De leden denken na over mogelijke kandidaten. 
 
Rooster van aftreden 
De toegevoegde wijziging wordt vet cursief gezet in het overzicht. 
 
 

9. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,  
geboorten, overlijden 

 
De informatie over de verkoop / verhuur  van woningen wordt  uitgewisseld. 
 
 

3. concept communicatieplan 
 
De leden stemmen in met het communicatieplan. 
Het zijn wel veel middelen om te zenden. Maar respons / input krijgen is zeer belangrijk. 
De Werkgroep presenteert in september het informatiepakketje voor nieuwe inwoners. 
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   10.  wat verder ter tafel komt 
 
Stand van zaken loop / voetpad 
Zie bij agendapunt 5. 
 
Stand van zaken communicatieplan / nieuwsbrief 
Zie bij agendapunt 3. 
De Nieuwsbrief van mei 2017 zag er prima uit. 
 
Voortgang Kerngroep 
De Kerngroep presenteert deze maand het einddocument over de samenwerking van de Wijk- en 
Dorpsraden met de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
Invulling vacature 
Door het komende vertrek van T. Brinkman ontstaat weer een vacature. 
In de nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst. 
 
Uitje Dorpsraad 
Ingrid en Martje kijken naar de mogelijkheden voor een uitje voor de leden met partners. 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

prioritering wensen /   
acties 

allen Elke werkgroep geeft prioriteiten aan 
 

   
Olland Kermis Ad gaat in gesprek met kermismeester Veghel 
   
Mobiele bereikbaarheid Dennis     voortgang en ontwikkelingen blijven 
         volgen en initieren 
 
BIN-project   Dennis    voortgang blijven volgen 
    Dennis    J. Muller uitnodigen voor vergadering 
 
Vacature Dorpsraad allen     denken na over mogelijke kandidaten  
 
Loop/schoolpad  Ad     voortgang blijven volgen 
 
Rooien / herplant bomen Ad     voortgang bewaken 
Pastoor Smitsstraat               WG Openbare Ruimte opstellen enquete  

 
 
Nieuwe penningmeester Ben, Wil en    Documenten / gegevens wijzigen op 

Harrie   website en bij gemeente, Kamer van     
  Koophandel, Rabobank, etc 

 
Informatiepakket 
nieuwe inwoners  WG Communicatie   samenstellen  informatiepakket 
 
Uitje Dorpsraad +  
partners   Ingrid + Martje    opzet uitje 
   
   

 

  

 


