Stichting Dorpsraad Olland

Verslag vergadering 4 oktober 2016
Aanwezig:

mw. I. van Doornewaard, B. van Ditmars, G. van Gorkum,
H. Heerkens, J. van Heesch, A. v.d. Heijden, mw. M. Markus - Termeer,
H. Verboort, W. van Vught en D. Zwiers
Afwezig met bericht van verhindering:
T. Brinkman, mw. R. van Hout – Hagelaars en mw. M. Koolen

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 Ingrid van Doornewaard en Ben van Ditmars die
voor de eerste keer aanwezig zijn bij deze vergaderring. Ze stellen zich voor.
- Ben stelt een stukje op voor de nieuwsbrief en zorgt voor een foto.
De agenda voor deze bijeenkomst wordt aangepast.
De agendapunten 6 en 7 worden voor agendapunt 5 behandeld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 6 september 2016 + actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
Naar aanleiding van dit verslag:
-bouwplan Het Binneveld
De laatste twee kavels zijn verkocht
-gesprek met Nelleke Post van welzijn De Meierij op 1 november
Ingrid sluit zich aan bij dit gesprek.
-bezoek aan statushouders
Martje heeft contact gehad met de begeleider van het gezin.
Het aanbod werd positief ontvangen en we kijken naar de mogelijkheden.
Maar eerst moeten ze onze taal leren.
3. ingekomen stukken
Ingekomen stukken:
-uitnodiging Stichting Gemeenschapshuis Olland voor de Raad van Aangeslotenen op
maandag 17 oktober.
De secretaris vertegenwoordigt de Dorpsraad bij deze bijeenkomst voor alle gebruikers /
huurders van De Loop’r.
-brief gemeente Sint-Oedenrode met folders van de KNHM over de actie Een kern waar pit in
zit
-info Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant:
*uitnodiging voor symposium Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
op 14 oktober: van kennis naar toepassing in de praktijk: samen aan de slag
*KernKracht, 13e jaargang, nummer 3 - september 2016
4. mededelingen en informatievoorziening
Bijeenkomsten Dorps- en Wijkraden Meierijstad
De voorzitter informeert de leden over de stand van zaken.
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Intussen is een Kerngroep geformeerd waarin naast 4 ambtenaren van Schijndel, Sint-Oedenrode
en Veghel ook vertegenwoordigers zitten van de verschillende Dorps- en Wijkraden.
Onze voorzitter vertegenwoordigt ook de Dorpsraden van Boskant en Nijnsel in deze Kerngroep.
Het uiteindelijk doel van de bijeenkomsten van de Kerngroep is het opstellen van een notitie
waarin de rol / taken van de Dorps- en Wijkraden in de nieuwe gemeente Meierijstad beschreven
worden.
In april 2017 dient de notitie gereed te zijn.
Bijeenkomst Dorpsraden Meierijstad met politieke partijen op dinsdag 15 november in
Eerde
De voorbereidingen voor de bijeenkomst zijn in volle gang.
De moderator / gespreksleider is de heer T. v.d. Brand, oud hoofdredacteur van het Brabants
Dagblad.
Het formuleren van de te gebruiken stellingen vordert gestaag. Dit geldt met name voor de thema’s
woningbouw en sport. Alleen voor het thema zorg en welzijn is het lastiger om een goed stelling te
poneren.
De voorzitter roept de leden op om mee te denken over een goede stelling en die voor 19 oktober
door te geven aan de voorzitter.
Een suggestie voor een stelling: streef naar 1 loket waar je met alle vragen, problemen e.d.
terecht kunt. Je moet nu vaak op diverse plekken telkens hetzelfde verhaal vertellen.
Het is nu zaak om te zorgen dat de zaal van De Brink in Eerde goed gevuld raakt.
In onze nieuwsbrief komt een oproep te staan. Ook via de website, facebook en persberichten
kunnen we mensen bereiken.
Ook sturen we een mail naar de Ollandse verenigingen met het verzoek deze door te sturen naar
de leden.
Daarnaast benaderen we onze familie, vrienden en bekenden om carpoolend naar Eerde te gaan.
Toelichting opening informatiezuil Boskant en de mogelijkheden voor Olland
Ad en Wil doen verslag van de opening van de zuil in Boskant. Ze zijn onder de indruk van
de aanpak, de totstandkoming en de inhoud van de zuil.
Het geeft niet alleen wandel- en fietsroutes weer maar biedt ook veel achtergrondinformatie over
de streek, de attracties, streekproducten e.d.
Zo’n zuil biedt ook voor Olland mogelijkheden. We kunnen het als project oppakken en in gesprek
gaan met Rinus v.d. Heijden.
Maar eerst moeten we het in het kader van het Toekoimstdocument meenemen bij het thema
toerisme en recreatie. Daarna volgt een afweging van wat we ermee doen.
Wegenonderhoud, onkruidbestrijding en maaien bermen
De voorzitter heeft eerder op de dag diverse gesprekken gevoerd met diverse ambtenaren.
Langs de Pastoor Smitsstraat is het onkruid aangepakt en is gekeken naar de kwaliteit /
vitaliteit van de bomen. Op diverse plekken zijn de bermen gemaaid. Alleen is het maaisel nog
blijven liggen en waait op de weg.
Over de aanpak van de Hotst krijgen we van de gemeente nog informatie.
De gemeente weet echt niet wat er speelt op de Horst. Het landbouwverkeer zorgt niet voor de
problemen maar wel de vrachtwagens en de te hard rijdende ( Ollandse) automobilisten.
Er zijn nog nooit verkeerstellingen gehouden op deze weg/
De leden raken geïrriteerd over het uitblijven van actie. Sommige willen de publiciteit zoeken / de
pers benaderen om deze problematiek aan de kaak te stellen.
Maar als we niks horen sturen we eerst nog een mail naar de gemeente.
Ben zet zijn kijk op de Horst op papier. Dit kan de voorzitter als input voor de mail; gebruiken.
Loop / voetpad van Het Binneveld naar de basisschool
Na veel mailtjes en telefoontjes heeft de voorzitter vandaag afspraken kunnen maken met Wim
Hulsen van de gemeente over de verdeling van de noodzakelijke werkzaamheden voor het
verleggen van het voet/ looppad.
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Zo zorgt de gemeente bijvoorbeeld voor het verwijderen van de beplanting, het grondwerk en het
terugplaatsen van de afrastering.
Olland demonteert de afrastering langs het oude pad en haalt de tegels daar weg. Ook zorgen we
voor het leggen van de tegels op de nieuwe locatie. Hiervoor overleggen we met de Ouderraad
van de basisschool.
De voorzitter informeert de aanwonenden over de uitvoering van deze klus.
Verzoek KBO voor plaatsen maandelijkse Nieuwsbrief op onze website
De leden stemmen in met het plaatsen van de KBO-Nieuwsbrief op onze website.
5. Communicatie
De werkgroep Communicatie overlegt voortaan op elke derde dinsdag van de maand.
Nieuwsbrief
De samenstelling van de nieuwsbrief vordert gestaag. Er is veel content beschikbaar.
We kijken of het past binnen een dubbelzijdige A4.
De stand van zaken aanleg glasvezel kan ook gemeld worden in de nieuwsbrief.
In veel gemeenten, ook in Sint-Oedenrode, zijn de vergunningen e.d. nog niet geregeld.
Alleen in de gemeente Boxtel kan glasvezel daadwerkelijk aangelegd worden.
Dennis en Ben gaan naar de informatieavond over glasvezel in Boxtel op 31 oktober.
Communicatieplan
In het communicatieplan brengen we onze doelgroepen en alle beschikbare
communicatiemiddelen in beeld.
Onderdeel van het plan is ook het samenstellen van een infopakketje die makelaars voor
toekomstige bewoners / kandidaat kopers kunnen gebruiken.
Er komt ook een informatie / welkompakket voor nieuwe inwoners met onder andere algemene
informatie over Olland, een overzicht van verenigingen, de buurtbusdienstregeling, folder Ommetje
Olland, folder Samen sterk in het buitengebied, gemeentegids.
Ook kunnen de basisschool en verenigingen eigen flyers ter promotie in het pakketje kwijt.
Dit geldt ook voor de Dorpsraad: een flyer met korte informatie en foto’s / smoelenboek van de
leden. Dennis krijgt van de voorzitter de beschikbare foto’s.
We benaderen ook Ollandse ondernemers of die relatiegeschenken / producten beschikbaar willen
stellen. De werkgroep denkt nog na over het opnemen van de Ollandse vlag in het pakket (kosten).
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Voortaan is dit een vast agendapunt van onze vergadering. Ook binnen de basisschool komt het
standaard aan de orde.
Naast de leden zijn ook de buurtverenigingen belangrijke bronnen van informatie.
Tijdens deze vergadering worden gegevens van nieuwe inwoners uitgewisseld.
7. Toekomstdocument
Gezien het late tijdstip besluiten we om dit agendapunt door te schuiven naar de volgende
vergadering. Op dinsdag 1 november is het Toekomstdocument het enige agendapunt.
Op verzoek van de voorzitter geeft Ben van Ditmars alvast zijn eerste reactie op het
Toekomstdocument. Hij vindt het een goed leesbaar stuk. Alleen hij mist een prioriteitenstelling,
een sterkte / zwakteanalyse en een strategie hoe we bepaalde zaken willen bereiken en een plan
B als dat niet lukt.
De voorzitter schetst in het kort de totstandkoming van het document en geeft aan dat het maken
van keuzes onderdeel is van de komende discussie.
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Actielijst vanuit overleggen Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Visiedocument

allen

Bespreking op 1 november

Wereldboom project

Ad

In gesprek gaan met Mari Thijssen
en Martien van Hoof hierover (zie mail). Mari
Thijssen nodigt ons t.z.t uit. Iemand uit
werkgroep erbij uitnodigen!!

Bijeenkomst Dorpsraden

Ad

bijwonen Kerngroepbijeenkomsten

Allen

Meedenken over stelling Zorg en Welzijn

Allen

Promotie bijwonen bijeenkomst via familie,

/ Wijkraden Meierijstad
Politieke avond
op 15 november
bekenden e.d.
Harrie

mail naar verenigingen

Kennismaken met Nelleke
Post van Welzijn De Meierij Riet, Gerrit en Ingrid

gesprek op 1 nov. van 19.30-20.3 uur

Communicatie

WG Communicatie

opstellen communicatieplan

WG Communicatie

uitgave tweede nieuwsbrief eind okt

Ad

Informatie afwachten van gemeente
Daarna eventueel mail sturen
zorgt voor input over Horst voor mail

Wegenonderhoud Horst

Ben
Mobiele bereikbaarheid

Dennis

voortgang en ontwikkelingen blijven
volgen en initieren

Aanleg glasvezel

Dennis en Ben

bijwonen informatieavond

Looppad school

Ad

ontwikkelingen en voortgang blijven

volgen en benodigde acties
ondernemen
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