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Rietje van Hout - Hagelaars en Hans Verboort

1.

opening door voorzitter Ad van der Heijden

De voorzitter opent dit Ollands Overleg en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal
woord van welkom gaat uit naar Nelleke Zomer - Post van Welzijn De Meierij en Henk de
Laat, onze Buurtadviseur.
2. vaststelling van de agenda voor dit overleg
De agenda, die de deelnemers aan dit overleg vooraf hebben ontvangen, wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3. presentatie resultaten onderzoek van de leefbaarheid in Olland door Nelleke
Zomer - Post van Welzijn De Meierij
Aan de hand van een powerpointpresentatie geeft Nelleke Zomer-Post een toelichting op de
resultaten van de enquête in Olland. Ool betrekt ze hierbij de uitkomsten van een
vergelijkbaar onderzoek in Boskant.
De enquête is door 103 volwassenen en 12 jongeren ingevuld. Aangezien het een
schriftelijke enquête was is dit een mooi resultaat. Ter vergelijking de enquête in Boskant
leverde 40 reacties op.
De verdeling tussen mannen (49,5%) en vrouwen ( 50,5%) is mooi en ook alle leeftijden zijn
vertegenwoordigd. De leefbaarheid in Olland krijgt van de volwassenen een 7.4 als cijfer. De
jeugd geeft hiervoor een 8.
77,7 % van de volwassenen geeft aan iets te willen betekenen voor de omgeving.
65% van de volwassenen is betrokken bij een vereniging of organisatie in Sint-Oedenrode.
48,5% mist niks in zijn of haar omgeving. Eenderde mist voorzieningen zoals een winkel,
apotheek en een pinautomaat. Ook vraagt mem aandacht voor woningbouw, openbaar
vervoer, mobiele bereikbaarheid en glasvezel.
Over het algemeen zijn de inwoners van Olland erg betrokken bij hun buurt en omgeving.
Een groot deel is ook bereid om iets voor een ander te doen.
De voorzitter bedankt Nelleke voor de presentatie.
Het was een breed opgezette enquête en het is lastig om bepaalde resultaten goed te
duiden en op basis hiervan activiteiten / projecten op te zetten.
De informatie uit dit onderzoek komt overeen met de inhoud van ons Toekomstdocument.

Deze presentatie zetten we op onze website www.skonolland.nl
De voorzitter geeft het woord aan Henk de Laat die ingaat op de antwoorden op de vragen
die de gemeente had toegevoegd aan dit onderzoek.
De inwoners geven aan dat de gemeente beter en sneller moet communiceren met haar
burgers. Ook de openbare ruimte verdient veel meer aandacht ( wegen- en
groenonderhoud). Daar werkt de gemeente op dit moment aan door het opstellen van een
integrale visie en beheerplan voor de openbare ruimte.
Voor de informatievoorziening over projecten, plannen e.d. is het goed dat de gemeente 3 / 4
keer per jaar een bijeenkomst in Olland opzet. Het gebruik van social media wordt
afgeraden.
De voorzitter bedankt de buurtadviseur voor deze toelichting.
4. stand van zaken mobiele bereikbaarheid en glasvezel
Dennis Zwiers geeft een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van de mobiele
bereikbaarheid en glasvezel.
Mobiele bereikbaarheid
Dennis schetst het traject dat is gevolgd met het uiteindelijke resultaat dat de KPN een
zendmast in Olland wil plaatsen.
Op allerlei mogelijke manieren en momenten hebben we als Dorpsraad aandacht gevraagd
voor de slechte bereikbaarheid van Olland. Via de politiek ( gemeente, Provincie, Tweede
Kamer, Staatssecretaris), partners en media. Kortom de laatste 1,5/2 jaar hebben we alle
mogelijke wegen bewandeld.
De gebruikte argumenten waren het niet kunnen bereiken van 112, het opheffen van het
luchtalarmeringssysteem, de komst van NL-Alert en het feit dat Olland op de lijst stond van
18 minst bereikbare plaatsen in Nederland.
Nu het concreet wordt hebben we de inwoners van Olland geinformeerd ven uitgenodigd
voor een bijeenkomst over de komst van de zendmast, Ook hebben we objectieve criteria
opgesteld voor de locatiekeuze. Het sportpark Ekkerzicht kwam als beste locatie uit de bus.
Daar is ook al een funderingsonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de
vergunningsaanvraag door KPN. We wachten de vergunningsprocedure nu af.
Op een vraag uit de zaal waarom KPN nu in actie komt geeft Dennis aan dat het ook voor de
Dorpsraad een welkome verrassing was. Maar gezien het verleden heeft
KPN een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.
Glasvezel
Voor het promoten om deel te nemen aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied zijn
veel middelen gebruikt: media, infobijeenkomsten, ambassadeurs, oranje vlaggetjes en zelfs
een roze koe. En met resultaat.
De aanleg gaat door als 50% meedoet. In de gemeente Meierijstad en Sint-Michielsgestel
doet 66% mee, in Sint-Oedenrode was dat 75%.
Olland had met 85% de hoogste score.Begin 2019 is de aanleg gerealiseerd.
5. verzekeringen voor verenigingen / stichtingen
Harrie Heerkens gaat in op het belang van verzekeringen voor verenigingen / stichtingen.
In deze tijd verdient het onderwerp verzekeringen steeds meer aandacht.
De aanleiding hiervoor is niet alleen de geldende wet- en regelgeving maar
ook wil men steeds meer de verantwoordelijkheden neerleggen waar ze horen.

Ook stelt men de ander vaker aansprakelijk voor een voorval. de claimcultuur
Daarom is het goed om als vereniging na te denken over en te kijken naar de verzekeringen.
Vandaar dat we dit onderwerp ook op de agenda van dit Olland Overleg
hebben gezet.
Dan hebben we het in dit geval over de:
- Vrijwilligersverzekering
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- Evenementenverzekering
De vrijwilligersverzekering is er voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Meierijstad. Het
gaat om een secundaire dekking die pas van kracht wordt wanneer je eigen verzekering niet
meewerkt. Je doet dus altijd eerst een beroep op je eigen verzekering
Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkom je dat je als bestuurslid van een
vereniging persoonlijk (financieel) aansprakelijk wordt gesteld voor (vermeende) fouten,
onbehoorlijk bestuur of slecht beleid. Voorbeelden zijn het nalaten een boekhouding bij te
houden, misleidende voorstelling van zaken geven van de financien en het niet voldoen aam
de eisen van een uitgekeerde subsidie.
Bij een evenementenverzekering zijn de organisatoren en de medewerkers verzekerd maar
ook de opbouw, het verloop en het afbreken.
Eem vergunning wordt niet verleend als er geen verzelkering is afgesloten.
De gemeente werkt nu aan een stroomschema om de risico’s en de hiervoor benodigde
verzekeringen inzichtelijk te maken voor alle verenigingen.
Het is verstandig om als vereniging goed ma te demnken over verzekeringen.
Op een vraag uit de zaal geeft de buurtadviseur aan dat het regeltje “meedoen aan dit
evenement is op eigen risico” op bijvoorbeeld een bord niet rechtsgeldig is.
6. Terugblik / stand van zaken Toekomstvisie Olland
De voorzitter stelt de Toekomstvisie aam de orde en schetst de ontwikkelingen en
de stand van zaken op diverse gebieden.
Rode draad is woningbouw. Op allerlei momenten en podia vragen we als Dorpsraad
aandacht voor woningbouw in Olland. Olland staat bij iedereen goed op de kaart.
Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken in bijvoorbeeld mobiele bereikbaarheid,
glasvezel, openbare ruimte: wegenonderhoud/ herinrichting Pastoor Smitsstraat/
De uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek geven een bevestiging dat
deze aandachtsgebieden uit de visie een breed draagvlak hebben in Olland.
Op de vraag / het verzoek van de voorzitter of er nog andere onderwerpen zijn die aandacht
verdienen komen enkele reacties uit de zaal:
Fietspad Sint-Oedenrode naar Olland
Er wordt ‘geklaagd’ over de regels die sommige leden van de Wielertrimclub Gerry van
Gerwen niet nakomen. Ze rijden met grote regelmaat op de rijweg in plaats van op het
fietspad.
De keerzijde is dat het fietspad van Sint-Oedenrode naar Olland aan beide zijden zeer slecht
is. Het fietspad heeft als bijnaam ‘hernia-pad’. Dat zegt genoeg over de staat waarin het
verkeerd,

Veiligheid wielerevenementen Ollands Mooiste en Ollands Ruigste
Jaarlijks organiseert WTC Gerry van Gerwen een toertocht en een Mountain Bike tocht. Dit
jaar heeft elke tocht een aantal van minimaal 500 deelnemers behaald. Dat is leuke
promotie/ reclame voor de club en zeker ook voor Olland.
Dit jaar heeft de club echter besloten om de Mountain Bike tocht te verplaatsen naar SintOedenrode. Er bestond een mogelijkheid dat er 750 tot 1000 deelnemers zouden kunnen
komen. Dit zou onverantwoord zijn om in Olland te laten starten en finishen gezien de
beperkte ruimte en dus de veiligheid van de deelnemers.
De locatie D’n Toel is een schitterende locatie, echter ook een met beperkingen. Met name
parkeren en start en finish zijn twee serieuze problemen.
WTC Gerry van Gerwen wil graag hulp en medewerking van de Dorpsraad/ gemeente zien
om te kijken naar alternatieve mogelijkheden. Voetbalveld of De Loopr zijn in principe geen
optie omdat het clubhuis bij D’n Toel is.
De voorzitter van de Dorpsraad stelt voor dat de club deze informatie en verzoeken op
papier zet.
Gelijke postcode gedeelte Pastoor Smitsstraat em Dorpsplein
Het blijkt dat de Pastoor Smitsstraat 2 t/m 36 en het Dorpsplein 1 t/m 31 dezelfde postcode
hebben: 5491 XN.
Dit levert problemen op bij onder andere de bezorging van bijvoorbeeld pakketten.
De Dorpsraad gaat op onderzoek uit.
Kartuizerafbeeldingen in trottoir langs Pastoor Smitsstraat
De afbeeldingen zijn glad en gevaarlijk voor voetgangers.
7. kermis Olland 2019
Het organiseren van een kermis in een kleine kern als Olland wordt steeds moeilijker.
De laatste jaren daalt ook het bezoekersaantal van de Ollandse kermis. De vraag wordt
gesteld of er nog wel; een toekomst is voor dit evenement in Olland.
De Dorpsraad vraagt dit jaar de vergunning voor de kermis aan en De Dorpsherberg regelt
de kermisexploitanten.
Scenario’s organisatie kermissen
Op allerlei gebieden is de gemeente Meierijstad bezig met het harmoniseren van het beleid
van de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel. Dat geldt ook voor het
kermisbeleid. Samen met verschillende partners (organisatoren van kermissen) heeft de
gemeente nieuw kermisbeleid opgesteld.
Er zijn 2 scenario’s:
1. gemeente als organisator van alle kermissen in Meierijstad
2. Stichting met alle lokale partijen als organisator van de kermissen in Meierijstad
De gemeente wil nu van alle kernen weten welk scenario de voorkeur heeft.
Het is voor de aanwezigen lastig om een voorkeur uit te spreken omdat je niet alle ins en
outs weet.
Het is voor Olland handiger dat de gemeente de organisatie van de kermis oppakt.
Werkgroep Kermis Olland 2019
De voorzitter wil voor de kermis 2019 graag een werkgroepje formeren die kijkt naar de
kansen en mogelijkheden. Vanuit de buurtverenigingen ’t Keerpunt en De Pleintrekkers
nemen vertegenwoordigers deel aan dit werkgroepje.
Tip; betrek de kinderen bij de kermis.

8. samenwerking verenigingen
Natuurlijk! Sint-Oedenrode
Dit is een samenwerkingsverband van diverse Rooise organisaties en bedrijven actief op het
gebied van toerisme, recreatie en horeca.
Het is goed om te kijken waar voor Olland kansen / mogelijkheden liggen op het terrein van
recreatie, toerisme en openbare ruimte.
Meewerken aan digitale activiteitenkalender
De voorzitter roept de verenigingen op om activiteiten te melden voor verwerking in de
digitale activiteitenkalender. Zo kunnen we zaken beter op elkaar afstemmen en overlap
voorkomen.
We krijgen vanuit de zaal het advies om per kwartaal de verenigingen via de mail te
benaderen om activiteiten te melden.
9. wat verder ter tafel komt / rondvraag
Vanuit de zaal komen de volgende reacties / vragen:
Privacyregels voor verenigingen
Het is voor de meeste verenigingen niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe
privacywet die op 25 mei in werking is getreden.
Dit signaal is ook bij de gemeente bekend en die kijkt op welke wijze de verenigingen
geinformeerd kunnen worden.
Boekenkast/kist
Het idee is om een boekenkast/kist in Olland te plaatsen waarin Ollanders uitgelezen boeken
kunnen plaatsen die dan door andere Ollanders weer meegenomen worden om te lezen.
Het is een soort ruilboekhandel met gesloten beurzen. In de Nieuwsbrief kunnen we dit idee
promoten. De vertegenwoordigers van De Loop’r geven aan dat de lege boekenkasten in de
foyer daarvoor misschien gebruikt kunnen worden.

10. sluiting
De voorzitter bedankt in zijn slotwoordje iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit
dit Ollands Overleg af.

