Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 3 juli 2018
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze laatste vergadering voor de zomervakantie en heet iedereen van harte welkom.
Teun heeft aangegeven dat hij zich graag actief wil inzetten voor de Dorpsraad maar bekijkt dit najaar of
zijn werkzaamheden te combineren zijn met het lidmaatschap van de Dorpsraad.
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 5 juni 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:

 Biebpunt in Olland
Het initiatief wordt omarmd. De eerste boeken staan al in de boekenkast in De Loop’r.
Hiervoor proberen we een bijdrage te krijgen vanuit het leefbaarheidsbudget. Maar we
willen ook op het Dorpsplein een boekenkast plaatsen. Daarvoor wordt een ontwerp
gemaakt.
 Kunstwerk Dorpsplein
De toegang tot de waterpomp is voorzien van een nieuw slot.
Actielijst
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van juni 2018.
Naar aanleiding van dit verslag:

 Schoonmaken Ollandse Loop
De gemeente heeft het (slib)afval intussen opgeruimd.
 Herinrichting Het Binneveld
De losliggende stenen zijn herstraat.
Bij het voetpad / sloot zijn enkele bouwhekken geplaatst ter afscherming.
 Onderhoud openbare ruimte Den Ekker
Het onderhoud is uitgevoerd.
 Zendmast
Vanwege de vakantieperiode liggen de voorbereidende werkzaamheden even stil.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:








definitieve vaststelling van de subsidie voor de Dorpsraad 2017 op 2.465 euro.
ontvangstbevestiging aanvraag subsidie Dorpsraad 2019
verslag + presentatie informatieavond Bouwen voor Dorpsraden op 18 juni
uitnodiging voor inloopavond over Centrumvisie
verzoek om het insturen van de schaalbalken integrale visie openbare ruimte
ontvangstbevestiging aanvraag evenementenvergunning voor kermis Olland
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 uitnodiging inloopavond integrale visie openbare ruimte op 11 juli 2018 voor alle inwoners.
Zie bij agendapunt 5.
 info over vernieuwen infopanelen fietsroutenetwerk
Overige ingekomen stukken:










mail Eindhovens Dagblad: verzoek voor input voor zomerserie over bijzondere mensen met een
geweldig verhaal, een vreemde hobby of met een passie. We geven de genoemde naam door
contactformulier Dorpsraad: verzoek om contactgegevens OLAT
De secretaris heeft de contactgegevens doorgemaild/
contactformulier Dorpsraad: verzoek Omroep Meierij voor input voor een informatief en educatief
programma over de 13 kernen
Vanuit Olland geven we de volgende onderwerpen door: beugelvereniging De Lustige Spelers.
gemengd koor Polyhymnia, stilteplek tegenover de Baars, ’t Hoefje aan de Boxtelseweg,
Dommeldalgebied / de Ollandse bergen / Laarzenpad en de Ollandse Wereldboom.
De secretaris geeft deze onderwerpen aan Omroep Meierij door.
contactformulier Dorpsraad: promotie activiteit Dineren bij de buren
Enkele buurtverenigingen hebben dit idee nu uitgewerkt om het Olland breed te organiseren.
De Dorpsraad vindt het een prima initiatief. De organisatie kan een artikeltje opstellen voor in onze
nieuwsbrief van september. We geven ook de tip mee om een aanvraag in te dienen voor een
bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. De voorzitter informeert de initiatiefnemers.
mail WTC Gerry van Gerwen: aanvullende informatie over het fietspad Olland - Rooi en de
veiligheid rondom de evenementen Olland Mooiste en Olland Ruigste. Deze info was toegezegd
vanuit het Ollands Overleg.
De secretaris stuurt deze mail door naar de voorzitter.
Voetbalvereniging Ollandia heeft al aangegeven eventueel de kleed/doucheaccommodatie en het
parkeerterrein beschikbaar te willen stellen.
De voorzitter maakt een afspraak met de WTC.
verslag bijeenkomst Stichting Natuurlijk Sint-Oedenrode met de 3 Rooise Dorpsraden
De leden zijn in het bezit van dit verslag en de voorzitter geeft een korte toelichting.
Daarbij gaat het om de mogelijkheden op het gebied van recreatie, toerisme, afstemmen
evenementen e.d.

Mededelingen:
 idee Buurtadviseur voor inloopspreekuur
De buurtadviseur wil een inloopspreekuur voor de Ollanders organiseren.
Dit kan gekoppeld worden aan het maandelijkse overleg van de buurtadviseur met de voorzitter
van de Dorpsraad.
Maar met vragen, klachten e.d. weet de Ollander wel de weg te vinden naar de Dorpsraad,
gemeente e.d. Ook op het spreekuur van Welzijn De Meierij loopt het niet storm.
We stellen een artikeltje op voor de nieuwsbrief met de aankondiging van het inloopspreekuur op
de 3e maandag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur in De Loop’r. We kijken hoe het in de
praktijk uitpakt.
 bouwplan De Misse
Het plan is om de bouw van de woningen aam De Misse te combimeren met de nieuwbouw aan
de Huisakkerweg in Nijnsel. Dit owrdt dus waarschijnlijk pas eind dit jaar.
5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland
De leden zijn in het bezit van het verslag en de presentatie van de bijeenkomst op 18 juni 2018 over
Bouwen voor alle Dorpsraden.
De voorzitter praat de leden bij over deze bijeenkomst en het overleg op 26 juni over het pilotproject
woningbouw Keldonk. Dit project wordt ook in elke kern uitgevoerd in het najaar. Alle betrokken partners
geven dan input voor dit onderzoek naar de woningbehoefte van een kleine kern.
Op 22 augustus 2018 staat voor dit pilot onderzoek in Keldonk de eerste bijeenkomst met de inwoners op
het programma. Omdat wij dit proces willen volgen zullen er 2 leden van onze dorpsraad als
“toehoorders” naar toe gaan. In principe doen dit Dennis en Stephan (Ad is met vakantie)
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De voorzitter stuurt alle informatie over het project Keldonk door naar de leden
Bouwen in Olland versus geitenhouderij:
Op basis van de laatste stand van zaken heeft de voorzitter een mail “op poten” gestuurd naar de
gemeente. Hierop is gereageerd en is er op 10 juli een gesprek met wethouders en ambtenaren. Ad en
Dennis zullen daar naar toe gaan.
Voortgang integrale visie openbare ruimte
De voorzitter en Hans gaan naar de inloopavond voor alle inwoners op 11 juli 2018.
Ontwikkelingen leefbaarheid: basisschool
De voorzitter doet verslag van het gesprek met SKOSO en het bezoek aan de basisschool in Boerdonk.
Het is niet de bedoeling dat de Dorpsraad op de stoel gaat zitten van de school maar het is wel goed dat
we een signaal afgeven, de problemen aankaarten en in een groter verband plaatsen.
Na het bezoek aan Boerdonk moeten we eigenlijk concluderen dat we te laat zijn.
In Boerdonk hebben ze zeer goed geanticipeerd op de ontwikkelingen.
Met SKOSO staat een vervolggesprek gepland op 3 oktober 2018.
De Dorpsraad wil ook graag een gesprek met de verantwoordelijke wethouder Coby v.d. Pas en overlegt
hierover met de buurtadviseur.
De Dorpsraad stuurt een mail naar het nieuwe schoolteam en de directeur van SKOSO met de ervaringen
van het overleg en het bezoek aan Boerdonk.
Dennis zorgt voor een voorzet van deze mail.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Enkele mutaties in de huurwoningen aan de Pastoor Smitsstraat worden uitgewisseld.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Laarzenpad
Op basis van een “pittige” mail gaat de buurtadviseur aan de slag.
Hans blijft het volgen.
Nieuwe privacywetgeving
De voorzitter doet verslag van de drukbezochte bijeenkomst voor Dorps- en Wijkraden over de nieuwe
privacywetgeving. Het is een complexe materie.
Het zou goed zijn als de gemeente ons helpt en zorgt voor de noodzakelijke (juridische) documenten.
Uitje Dorpsraad
De leden hebben aam de hand van de datumprikker hun voorkeur kunnen aangeven.
De voorkeur voor het uitje gaat uit naar zondag 26 augustus 2018.
8. afscheid Martje Markus
De voorzitter gaat in zijn dankwoordje in op het feit dat Martje in 2001 door de toenmalige voorzitter Wiel
Sporken werd benaderd om lid te worden. Vanaf 18 september 2001 maakt ze deel uit van de Dorpsraad.
Zij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de DVD Olland in oude beelden en de Ollandse
vlag. Daarnaast maakt ze deel uit van de werkgroep Woningbouw. Ook begeleidt ze de Ollandse
statushouders / vluchtelingen.
De voorzitter refereert aan haar grote betrokkenheid, de aandacht / zorg voor de medemens. haar
directheid / vasthoudendheid en het feit dat ze recht door zee gaat.
Hij sluit af met de opmerking dat Martje altijd trots was en is op Olland en altijd haarzelf is gebleven.
Als afscheidscadeau krijgt Martje een Ollands pakketje.
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Olland Kermis

Ad

Najaar 2018 werkgroep inrichten voor verdere
invulling-aanpak kermis vanaf 2019

Kunstwerk - basketbalveld Ad, Gerrit, Teun
- herinrichting P. Smitsstr

Voortgang bewaken

Informatiepakket nieuwe
inwoners

Werkgroep + Twan
en Jolanda

Usb is besteld, informatie nog op usb plaatsen

BIN-project

Dennis

Voortgang blijven volgen

Vacature Dorpsraad

Allen

Nadenken en polsen nieuwe kandidaten

Toekomst kerk Olland

DB

Ontwikkelingen blijven volgen

Wegenonderhoud:

WG Openbare
Ruimte

Ontwikkelingen volgen. Fietspad Olland-Rooi,
Nieuwstraat, Stok en fietspad Olland-Liempde

Overleg met WTC Gerry
van Gerwen

DB

Overleg (verkeers)veiligheid Evenement Ollands
Mooiste en Ollands Ruigste

Wijkschouw 2019

Allen

Datum plannen in 2019

Problematiek identieke
postcode

DB

Identieke postcode 5491 XN van Pastoor
Smitsstraat 2 t/m 36 en Dorpsplein 1 t/m 31:
problemen bij bezorging. Kijken naar oplossing

Verzekeringen voor
Verenigingen

DB

O.b.v informatie najaar van gemeente evt info
avond organseren

Focuspunten 2017-2018:
Woningbouw

Ad, Dennis en Stephan

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, Teun, Hans en Ad
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