Stichting Dorpsraad Olland

Verslag vergadering 12 december 2017
Aanwezig:

Afwezig:

T. Brinkman, mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, J. van Heesch,
A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, mw. M. Markus - Termeer, S. v.d. Moosdijk, H.
Verboort en D. Zwiers
B. van Ditmars, J. van Heesch en mw. R. van Hout - Hagelaars

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij bedankt de collega’s voor het
ontvangen bloemstuk na zijn heupoperatie. Zowel de bloemen als Ad zelf bloeien weer helemaal op.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 november 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-bezorging nieuwsbrief
De secretaris informeert bij de bezorger van de nieuwsbrief tot hoever de bezorging in Olland gaat.
Het opzetten van een maillijst van inwoners die de nieuwsbrief via mail willen ontvangen is ook een
mogelijkheid voor verspreiding.
-vertegenwoordiging Neij Buurt in Dorpsraad
Op dit moment zit er vanuit de Neij Buurt geen vertegenwoordiging in de Dorpsraad. De secretaris
neemt contact op met de voorzitter van de buurtvereniging Neij Buurt over de mogelijkheden.
Actielijst
De actielijst wordt aangepast.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
In november is het overleg niet doorgegaan/
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
Mails / documenten gemeente Meierijstad:
 werkbezoek trainees aan alle kernen van Meierijstad
49 trainees van de Toekomst van Brabant brengen op 24 januari 2018 een werkbezoek aan de
gemeente Meierijstad. Ze willen een beter beeld krijgen van de gemeente en de verscheidenheid in
identiteit en bedrijvigheid van de kernen binnen de gemeente.
Op woensdag 24 jan. tussen 18.00 - 20.00 uur komt ook een groepje van 3-4 trainees naar Olland.
De voorzitter ontvangt en informeert het groepje.
 aanpassing gedeelte Het Binneveld bij nieuwbouw 4 woningen
In januari 2018 komt de gemeente met een plannetje voor de aanpassingen van Het Binneveld voor
de afronding van de nieuwbouw van de 4 woningen.
De belanghebbenden / aanwonenden zijn hierover geinformeerd.
 Invulling basketbalveldje Dorpsplein
Op maandag 18 december 2017 om 11.00 uur staat overleg op hert programma over de invulling
van het basketbalveldje. De voorzitter en Hans Verboort zijn hierbij aanwezig.
Zoals in het Toekomstdocument staat vermeld wordt het veldje niet meer als sportveldje gebruikt.
De Dorpsraad ziet graag op die plek extra (10/12) parkeerplaatsen ontstaan die verlaagd met
bijvoorbeeld graskeien aangelegd kunnen worden. Zo kan ook een ijsbaantje gerealiseerd worden.
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Kennismakingsprogramma Olland voor nieuwe burgemeester
De Dorpsraaf wil graag meewerken en stelt in samenwerking / overleg met De Loop’r, basisschool
en de sportverenigingen een programma op.
Het bezoek vindt plaats op woensdag 17 januari 2018 van 14.30 tot 16.30 uur.
Planten bloembollen
De gemeente heeft bloembollen geplant bij alle komborden van de gemeente.
Reacties op aanvragen Leefbaarheidsbudget voor AED-cursus en usb-informatiesticks
Zie bij agendapunt 7.
Uitnodiging beeldvormende avond Bouwen in Meierijstad op 21 december 2017
Zie bij agendapunt 5.
Uitnodiging voor Nieuwjaarsreceptie gemeente op dinsdag 2 januari 2018 van 19.30 - 22.00 uur
De voorzitter en Gerrit van Gorkum gaan naar de receptie.
Opzetten visie en beheersplan openbare ruimte gemeente Meierijstad
De gemeente wil komen tot een integrale visie op de openbare ruimte in onze gemeente en
daaraan gekoppeld beheersplannen voor groenonderhoud/ wegenonderhoud e.d.
De gemeente nodigt de Dorps- en Wijkraden om deel te nemen.
Gezien de vele onderwerpen die spelen en het tijdsbeslag nemen we niet deel aan dit project.
We zien graag de concrete resultaten qua beheersplannen tegemoet.
Bomen Pastoor Smitsstraat
Eindelijk hebben we van de gemeente een reactie gekregen.
De leden hebben via de voorzitter per mail de resultaten van het bomenonderzoek ontvangen.
We willen graag snel duidelijkheid over hoe nu verder.
Welke bomen willen we nu en wat zijn de mogelijkheden. Daarbij delen we de Pastoor Smitstraat
op in drie delen: kruising Schootsedijk / Ollandseweg tot het bruggetje, van het bruggetje tot het
Dorpsplein en van het Dorpsplein tot aan de Slophoosweg.
Flyer promotiecampagne Uniek Sporten

Overige ingekomen stukken:
 Jubileum 5 jaar De Loop’r: deelname Dorpsraad aan de Open Dag op zondag 14 januari 2018
Gezien de noodzakelijke inspanningen / voorbereidingen en het rendement doen we als Dorpsraad
niet mee aam de Open Dag.
De voorzitter geeft dit door aan het bekeer van De Loop’r.
 E-mail Dorpsraad Eerde: plan om de naam van de kleine kernen terug te laten komen in de
postcodevermelding. Dus niet meer 5491 XX Sint-Oedenrode maar 5491 XX Olland
Ook de Dorpsraad Olland ondersteunt dit plan.
 E-mail Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant: uitnodiging themagerichte bijeenkomst op 11
december 2017
5. Toekomstdocument
Voortgang enquete leefbaarheid Olland
De vragenlijst wordt nu afgerond en de verspreiding vindt begin 2018 plaats.
Stand van zaken mobiele bereikbaarheid
De beantwoording van de Tweede Kamervragen heeft weinig concreets opgeleverd.
Op woensdag 20 december om 16.00 uur is een overleg met de gemeente gepland.
Dennis Zwiers en Stephan v.d. Moosdijk nemen deel aan dit overleg.
Het is nodig dat de drie betrokken partijen (gemeente, Monet en het Agentschap Telecom) om de tafel
gaan zitten. We moeten het hebben van de marktpartijen.
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Stand van zaken glasvezel
Het convenant tussen de gemeentes Meierijstad en Sint-Michielsgestel en Mabib is getekend.
De aanleg van glasvezel gaat door als 50% van de huishoudens in het buitengebied meedoen.
Stand van zaken wonen - bouw in Olland
Het gesprek met de gemeente op woensdag 8 november 2017 over woningbouw leverde een zeer
negatief resultaat op.
Door de aanwezigheid van 2 geitenhouderijen in Olland mag er op basis van een provinciaal besluit
binnen twee kilometer rondom een geitenhouderij geen nieuwbouw plaatsvinden.
Deze bouwstop doorkruist de plannen voor De Locht.
-Evaluatie Woontafelbijeenkomst Team Meierijstad
De woontafelbijeenkomst had een goede opkomst. Helaas was er weinig jeugd aanwezig.
De bouwstop kwam natuurlijk ook aan de orde. De voorzitter hield een gloedvol pleidooi om
de bouwstop te negeren.
-Uitnodiging beeldvormende avond Bouwen in Meierijstad op 21 december 2017
Het is belangrijk dat we als Dorpsraad richting de gemeenteraad een signaal afgeven.
De voorzitter gaat samen met Martje Markus - Termeer naar deze bijeenkomst.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Dit agendapunt kwam tijdens deze vergadering niet aan de orde.,
7. wat verder ter tafel komt
Verslag bijeenkomst Dorps- en Wijkraden met gemeente op 29 november 2017
Stephan v.d. Moosdijk doet verslag van de bijeenkomst.
De avond had nog een officieel tintje door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente en de Dorps- en Wijkraden.
Stand van zaken aanvraag Leefbaarheidsbudget voor AED-cursus
De aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor een AED-cursus voor 16 personen is helaas niet
gehonoreerd. De gemeente gaf aan dat Stichting Heartsafe Sint-Oedenrode deze cursus gratis zou
geven. Maar daarbij gaat het om een herhalingscursus.
De voorzitter neemt het verzoek nogmaals mee bij het overleg met de buurtadviseur.
Stand van zaken aanvraag Leefbaarheidsbudget voor usb-infosticks
De aanvraag voor een bijdrage is gedeeltelijk gehonoreerd. We krijgen wel een bijdrage van 450 euro
voor de aanschaf van 100 usb-sticks voor nieuwe inwoners. Maar niet voor de aanschaf van usb-sticks
voor bezorging huis aan huis in Olland.
De secretaris geeft os bankrekeningnummer door aan de gemeente.
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Afscheid Twan Brinkman
De voorzitter bedankt Twan voor zijn inzet, betrokkenheid en constructieve inbreng gedurende 12,5
jaar. Met name woningbouw had zijn grote aandacht waaraan hij ook veel tijd en energie heeft besteed.
Als afscheidscadeau kreeg hij onder applaus een VVV-bon en later een bloemetje.
Afwezig
Tijdens de eerste vergadering in januari 2018 zijn Harrie Heerkens en Ingrid van Doornewaard afwezig.

Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Olland Kermis

Ad

gaat in gesprek met kermismeester Veghel

Rooien en/of herplant

Ad

Voortgang bewaken

bomen Pastoor Smitsstr

Werkgroep

Opstellen en uitvoeren enquete

Kunstwerk Dorpsplein

Ad en Gerrit

In overleg met gemeente komen tot
opwaardering en juiste uitstraling

Informatiepakket nieuwe
inwoners

Werkgroep + Twan
en Jolanda

Samenstellen informatiepakker en organiseren
verspreiding / afgifte

BIN-project

Dennis

Voortgang bijven volgen

Vacature Dorpsraad

Allen

Nadenken en polsen nieuwe kandidaten

Bezorging nieuwsbrief

Harrie

Navragen tot hoe ver de bezorging loopt

Vertegenwoordiging

Harrie

Peilt de mogelijkheden voor deelname bij de
voorzitter van de buurtvereniging

Neij Buurt in Dorpsraad

Focuspunten 2017-2018:
Ad, Martje en Twan
Woningbouw
Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied

Dennis en Ben

-Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool
-Onderzoek zorgvraag gericht op langer zelfstandig
thuis blijven wonen

Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet

Communicatie onderhouden d.m.v nieuwsbrieven,
facebook, website en externe media

Harrie, Dennis en Jolanda

Integrale aanpak infrastructuur en verkeersveiligheid incl.
herinrichting Pastoor Smitsstraat

Ben, Johan, Hans en Ad
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