Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 6 november 2018
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een speciaal woord van welkom gaat uit naar Arie Smetsers, raadslid van Team Meierijstad, die vanavond
als toehoorder aanwezig is bij onze vergadering. Samen met Wil van Gerwen is hij de contactpersoon
namens deze partij voor Olland. Wil was verhinderd vanwege een vergadering van de
vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 2 oktober 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
De actiepuntenlijst wordt aangepast.
Naar aanleiding van dit verslag:
-informatiepakket nieuwe inwoners
Het gaat om beknopte informatie over Olland. We maken een proef-usbstick.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 15 oktober 2018
Naar aanleiding van dit verslag:
-inrit Fam. M. van Kessel, Pastoor Smitsstraat
Na de melding tijdens het inloopspreekuur is de gemeente op bezoek geweest.
-wandelroute over percelen van De Misse naar het fietspad.
Ook dit was een melding op het inloopspreekuur.
Als de bomen weg zijn worden de percelen waarschijnlijk met mais ingezaaid en vervalt deze verbinding.
-voortgang zendmast
De voorzitter informeert bij de buurtadviseur naar de stand van zaken.
In Borkel en Schaft betaalt de gemeente de gebruikersvergoeding voor de grond.
De voorzitter krijgt van Jolanda het artikel over dit onderwerp.
-Herinrichting Het Binneveld
Het loopt voor geen meter. We zijn hier al driekwart jaar mee bezig.
-Buurtbieb
De voorzitter heeft de kast voor het Dorpsplein, gemaakt door Theo Meijs, al gezien.
Tijdens het volgende overleg met de buurtadviseur op 19 november 2018 kijken we naar de beste locatie
voor de kast op het Dorpsplein. In overleg met de initiatiefneemster kijken we ook naar de PR. Het
Eindhovens Dagblad heeft al interesse getoond. Er komt ook een watertappunt op het Dorpsplein voor
wandelaars en fietsers ( inrichting rustpunt met bankje).
-kermis 2019
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de kermissen in de kernen georganiseerd gaan worden
( Kermisstichting of gemeente). Zodra dit duidelijk is een werkgroep formeren om kermis meer op de
“Ollandse kaart” te krijgen
-aanleg glasvezel
In Olland start de aanleg van de glasvezel in het eerste kwartaal van 2019.
Dit is goed nieuws.
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4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:
 rekening van 122 euro voor de kermisvergunning
 voortgang inloopspreekuur Olland
 verslag bijeenkomst gemeente en Wijk- en Dorpsraden op 5 oktober 2018 in Veghel
 verslag gesprek gemeente met Dorpsraad over de basisschool van 4 oktober 2018
 uitnodiging voor inloopavond integraal beheer openbare ruiimte
 informatie over actie Meierijstad aan de ton
 overzicht resultaten woonbehoeftebijeenkomst Olland 8 oktober 2018
 uitnodiging voor informatieavonden AVG ( Privacywetgeving)


De Dorpsraad heeft zich hiervoor afgemeld.
informatie over Visie Recreatie en Toerisme

Overige ingekomen stukken:




uitnodiging afscheidsreceptie Leo Overmars, directeur / bestuurder Wovesto / Woonmeij
De voorzitter en de secretaris zijn op 31 oktober 2018 naar de receptie gegaan.
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant: uitnodiging voor algemene ledenvergadering
op 7 november 2018

Mededelingen:
Bezoek contactwethouder
Wijkwethouder M. Roozendaal komt op 4 december 2018 naar onze vergadering.
Voor het overleg nemen we de reguliere agenda als uitgangspunt.
Als leden nog aanvullende onderwerpen hebben kunnen ze die aan de secretaris doorgeven.
5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland: onderzoek woningbehoefte in Olland
De leden zijn in het bezit van de resultaten van de Woonbehoeftebijeenkomst op 8 oktober 2018 in Olland.
De voorzitter informeert de leden over de laatste stand van zaken en de recente ontwikkelingen op het
gebied van woningbouw.
Er volgt een discussie over de voortgang van onderwerpen, de aanpak van zaken en de werkwijze van de
gemeente. Daarbij gaat het niet alleen over woningbouw maar ook over bijvoorbeeld de zendmast,
herinrichting Pastoor Smitsstraat en Het Binneveld, onderhoud wegen. Dit is een doorn in het oog van de
leden. Ook weten we vaak niet waar de gemeente mee bezig is ( transparantie).
De voorzitter informeert de gemeente over deze discussie.
Voortgang integraal beheer openbare ruimte
De voorzitter doet verslag van de inloopbijeenkomst op 18 oktober 2018. Voor Olland hanteren we dezelfde
onderhoudsniveaus als in andere kleine keren. De gemeente gaat nu deze gegevens doorrekenen en kijken
wat het allemaal gaat kosten.
Vervolgaanpak cq gesprekken over basisschool met SKOSO en gemeente
De leden zijn in het bezit van het beknopt verslag van het gesprek van de Dorpsraad en de gemeente.
De twee gesprekken zijn in een open en goede sfeer verlopen. De Dorpsraad heeft een duidelijk signaal
afgegeven. In dit verband wil de Dorpsraad ook graag in gesprek met het bestuur van De Loop’r.
De secretaris van De Loop’r geeft aan dat het bestuur deze maand al een gesprek heeft met Woonmeij, de
eigenaar van de MFA, en met de gemeente over het harmoniseren van de subsidies voor dorpshuizen en
wijkgebouwen. Hij neemt het verzoek mee.
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Onderhoud fietspad Ollandseweg
De Dorpsraad is voorstander van een structurele en degelijke aanpak van het fietspad en niet van lapwerk.
Het is voor de Dorpsraad niet duidelijk waarom het fietspad pas in 2020 wordt aangepakt.
In dit verband vragen we ook aandacht voor de Hofstad. Door het hoogteverschil tussen de weg en de berm
ontstaan voor met name fietsers / schoolgaande kinderen onveilge situaties.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Er worden enkele adressen uitgewisseld.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Sluiting kerk
Er is een initiatief om het parochiezaaltje bij de kerk in te richten als een Mariakapel met een multifunctioneel
karakter. Zo kan het ook dienen als vergaderzaaltje, ruimte voor de leden van de onderhoudsploeg en
eventueel dopen.De komende tijd wordt duidelijk wat het parochiebestuur / het bisdom gaan doen met de
Ollandse kerk. De Dorpsraad wil graag in gesprek met het parochiebestuur.
De secretaris neemt dit mee in zijn rol als voorzitter van de Torengroep H. Martinus Olland.
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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 herinrichting P. Smitsstr

Ad, Gerrit, Teun

Voortgang bewaken

Informatiepakket nieuwe
inwoners

Werkgroep + Twan en
Jolanda

Usb is besteld, informatie nog op usb plaatsen

Vacature Dorpsraad

Allen

Nadenken en polsen nieuwe kandidaten

Wegenonderhoud:

WG Openbare
Ruimte

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

Sluiting kerk Olland

DB

Gesprek met parochiebestuur H. Oda

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

Uitje

Hans en Jolanda

Plannen in het voorjaar van 2019

Ontwikkelingen basisschool DB

Gesprek met bestuur De Loop’r

Focuspunten 2017-2018:
Woningbouw

Ad, Martje 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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