Stichting Dorpsraad Olland

Verslag vergadering 6 december 2016
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Namens alle leden feliciteert de voorzitter Dennis met zijn verjaardag.
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 1 november 2016 + actielijst en verslag
kennismakingsgesprek met Nelleke Post van Welzijn De Meierij
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van deze verslagen:
 gesprek met Nelleke Post
Nelleke Post schrijft een kort artikel over de activiteiten in Olland voor onze nieuwsbrief.
 onderhoud Horst
De situatie is niks verbeterd. Het is echt frustrerend. Er is veel tijd en overleg ingestopt.
We worden gewoon niet serieus genomen.
Het wegschrijven van onze ervaring / frustratie in een ingezonden artikel in DeMooiRooiKrant is
misschien wel een goed pressiemiddel. Toch kiezen we hier niet voor en richten ons op het
nieuwe gemeentebestuur. Wel gaan we een brief sturen naar het college van B & W waarin we
ons ongenoegen en ontevredenheid over de geleverde “prestatie” kenbaar maken. Dennis
zorgt voor een voorzet hiervoor
 Toekomstdocument
Twan Brinkman heeft de tekstaanpassing voor het thema woningvouw gereed.
Op termijn zorgt Gerrit van Gorkum nog voor een mogelijke tekstaanpassing van de
naamverklaring van Olland.
Actielijst
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
3. ingekomen stukken






brief gemeente Sint-Oedenrode: vaststelling subsidie Dorpsraad 2017
De Dorpsraad Olland ontvangt in 2017 een bedrag van 2.465 euro. Dit is het maximale bedrag
dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.
We zijn benieuwd hoe de nieuwe gemeente Meierijstad hier mee omgaat.
mail gemeente Sint-Oedenrode met uitnodiging voor opening fiets- en wandelpad
Bobbenagelseweg op woensdag 7 december
De voorzitter en de penningmeester gaan naar deze opening.
brief gemeente Sint-Oedenrode met afrekening leefbaarheidsbijdrage aam Bouwdorp jubileum
voetbalvereniging Ollandia
Op basis van de ingediende informatie hebben we het resterende bedrag van 100 euro
ontvangen en overgemaakt naar Ollandia.
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uitnodiging gemeente Sint-Oedenrode voor afscheidsreceptie college van burgemeester en
wethouders op woensdag 21 december
De voorzitter overweegt om naar deze receptie te gaan.
Nieuwsflits Meierijstaf met informatie over het BIN - project
Mail Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant over plannen PostNl voor wijziging van het
aantal en de locaties van bestaande brievenbussen
Het aantal te versturen poststukken op papier neemt af. Daarom zijn alle bestaande
brievenbuslocaties tegen het licht gehouden.
Voor Olland betekent dit dat de brievenbus:
-op de hoek Pastoor Smitsstraat / Het Binneveld blijft gehandhaafd
-op de hoek Ollandseweg / Bobbenagelsewe verdwijnt
Op de locatie Nieuwstraat 58 komt een nieuwe bus te staan.
4. Toekomstdocument

Het gaat nu om de inhoud van het document en niet over de schrijfwijze, taalgebruik of opmaak.
Dit agendapunt is een voortzetting van de vorige vergadering.
Aan de orde komen nog de volgende thema’s:
Zorg en Welzijn
Het onderdeel over hulpbronnen bij de Voorgestelde acties wordt aangepast.
De komst van het 1-Loket kan op dit terrein een belangrijke rol vervullen.
Daar kan men terecht voor alle vragen e.d. over zorg en welzijn ( Wmo en Participatiewet).
Er is grote behoefte aam een goede en actuele sociale kaart.
Het aantal beschikbare vrijwilligers komt wel onder druk te staan omdat we langer door moeten
werken.
Cultuur, Sport en Ontspanning
Men stelt vraagtekens bij de wensen voor een tennisbaan en de opzet van sport / spel activiteiten
voor 0-4 jarigen. De leden denken dat hiervoor in Olland geen / weinig draagvlak voor bestaat.
De Dorpsraad moet niet op de stoel van de verenigingen gaan zitten. De verenigingen hebben een
eigen verantwoordelijkheid.
De voorzitter kijkt nog eens kritisch naar de teksten en de verwerking van de gemaakte
opmerkingen.
Rol / taak Dorpsraad / Missie, doelen-organisatie
Op 29 november hebben een aantal leden in een aparte bijeenkomst gesproken over de rol / taak
van een Dorpsraad. Dit in het kader van een op te stellen notitie door de Kerngroep.
Zoals ook in het Toekomstdocument staat is de Dorpsraad voor ons een adviserend, coördinerend
en faciliterende orgaan.
Presentatie Toekomstdocument
De leden stemmen in met het volgende voorstel over de wijze waarop we het document willen
bekendmaken / presenteren:
-eind december / begin januari plaatsen we het aangepaste Toekomstdocument op onze website
Als het erop staat kunnen we via Facebook de inwoners hierop attenderen.
-we sturen het Toekomstdocument naar de politieke partijen
-we nodigen (een afvaardiging van) het nieuwe college van burgemeester en wethouders en
ambtenaren uit voor een overleg / gesprek over het Toekomstdocument.
-het Toekomstdocument is het thema van een nog in maart of april te plannen Jaarvergadering
voor alle inwoners van Olland.
In de volgende vergadering kijken we naar de prioritering van de wensen / acties.
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Dan komt ook de werkwijze, opzet en invulling van de diverse werkgroepen aan de orde om de
wensen en acties verder gestalte te geven / uit te werken.
De invulling van de vacature van de penningmeester komt dan ook aan de orde.
Wil blijft tot januari / februari 2017 in functie.
De leden denken na over mogelijke kandidaten.
De voorkeur gaat uit naar een vrouw tot 30 jaar.
We plaatsen een oproep met een profielschets in de volgende nieuwsbrief.
5. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Tijdens deze vergadering worden gegevens van nieuwe inwoners uitgewisseld.
Het blijkt zeer lastig om de juiste informatie / gegevens over de nieuwe inwoners boven water te
krijgen. De rol van de buurtverenigingen en de basisschool is zeer belangrijk.
6. vergaderschema 2017
Het vergaderschema voor 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. wat verder ter tafel komt
Politieke bijeenkomst op dinsdag 15 november
Olland was met ongeveer 20 personen goed vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst in De Brink in
Eerde. In de media kwam Olland goed aan bod. Dit gold met name voor de problemen op het
gebied van woningbouw en de hoogte van de huur van de sportvelden.
De eerste contouren van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Meierijstad
worden zichtbaar. Naast Team Meierijstad en het CDA zijn ook de VVD en de PvdA in beeld voor
een wethouderspost.
Stand van zalen loop/voetpad op sportveld
Het pad gaat er komen.
Op zaterdag 3 december is het hekwerk gedemonteerd.
Alleen de gemeente had nog niet het grondwerk uitgevoerd (vorst).
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Actielijst vanuit overleggen Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

*oorsprong naam Olland

Gerrit

stelt nog een tekstaanpassing op

*presentatie eindversie

DB

-plaatsen eindversie op website + attenderen

Visiedocument

Toekomstdocument

inwoners hierop via Facebook
-versturen eindversie naar politieke partijen
-uitnodiging (afvaardiging van ) nieuw college
van burgemeester en wethouders en ambtenaren
-plannen jaarvergadering over document voor
alle inwoners

*prioritering wensen /

allen

agendapunt volgende vergadering

Ad

In gesprek gaan met Mari Thijssen

acties

Wereldboom project

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

/ Wijkraden Meierijstad

Communicatie

WG Communicatie

opstellen communicatieplan

Mobiele bereikbaarheid

Dennis

voortgang en ontwikkelingen blijven
volgen en initieren

Looppad school

Ad

ontwikkelingen / voortgang blijven volgen en
benodigde acties ondernemen

Kermis 2017

DB

begin 2017 gesprek met betrokken partijen

BIN -

Dennis + Ben

In gesprek met Joop Muller

Vacature

Dennis + Harrie

opstellen profielschets voor nieuw lid

Brief B & W inzake
wegenonderhoud Horst

Dennis

Voorzet maken hiervoor

BuurtinformatieNetwerk
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