Stichting Dorpsraad Olland

Verslag vergadering 7 maart 2017
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De leden condoleren Hans Verboort met het verlies van zijn vader.
Na agendapunt 4 behandelen we eerst de onderdelen 6 en 7.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 13 februari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
 Vacature Dorpsraad
Op dit moment zijn (nog) geen geschikte kandidaten gevonden.
Actielijst
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
3. ingekomen stukken






Informatie Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant:
-De Provincie zoekt 500 Brabanders die mee willen denken over de mobiliteit in NoordBrabant
-uitnodiging voor het We doen het zelf wel Festival op 25 maart in Amersfoort
Hierbij gaat het om burgerinitiatieven die plaatsvinden in Nederland
-nota steunabonnement 2017 Kleine Kernen Krant
-Kleine Kernen Krant, nummer 4 2016/2017
Persbericht Klik Nieuw: Wethouder Menno Roozendaal bezoekt Olland op vrijdag 10 maart
De Loop’r verwerkt oude elementen van De Holm ( gevelletters / eerste steen) en het oude
schoolbord in een kunstwerk. Daarvoor heeft De Loop’r een bijdrage gekregen van de Stichting
De Boelaershoeve en NL-Doet. In het kader van NL-Doet komt de wethouder naar Olland
voor informatie en een starthandeling voor de uitvoering van dit kunstwerk.
Uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders Meierijstad voor een bijeenkomst
over het Coalitieakkoord en de daarin verwerkte ambities. Hiervoor zijn de stakeholders van
Meierijstad benaderd. De voorzitter beraadt zich nog of hij naar deze bijeenkomst gaat.
4. Toekomstdocument

Overleg met gemeente Meierijstad: buurtadviseur en wijkwethouder op woensdag 15 maart
De voorzitter inventariseert tijdens deze vergadering wie er aanwezig is / kan zijn bij deze
bijeenkomst.
Het programma van deze bijeenkomst op woensdag 15 maart bestaat uit de volgende onderdelen:
-voorstellen leden Dorpsraad
-wat is de rol van de wijkwethouder?
-wat is de rol van de buurtadviseur?
-presentatie speerpunten Visiedocument
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Centraal staat woningbouw en leefbaarheid. De bestaande voorzieningen spelen daarbij een
belangrijke rol.
Tijdens het overleg spreken we ook onze frustraties uit over een aantal zaken zoals het
wegenonderhoud en de aanleg van het voet/schoolpad.
Ook willen we de wijkwethouders rechtstreeks kunnen benaderen en niet alleen via bijvoorbeeld
het bestuurssecretariaat.
Bij de gemeente hebben ze inmiddels wel duidelijk op hun netvlies wat er leeft en speelt in Olland.
Dat is ook het resultaat van onze acties / inspanningen van de laatste maanden.
We willen de wijkwethouder ook uitnodigen voor een wijkschouw van Olland.
Samen met de inwoners kunnen we dan zorgen voor voldoende input.
Concept Convenant wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad 2017
De leden vinden het een helder en gedegen document.
Het geeft duidelijk aan hoe we met elkaar willen omgaan.
We willen graag meer uitleg over de opzet van de wijkschouw, de beschikbare middelen
en de beantwoording van vragen van de Dorpsraad.
Invullen jaarvergadering
Na het overleg met de wijkwethouder op 15 maart weten we meer.
Het programma van de jaarvergadering kan bestaan uit de volgende onderdelen:
-presentatie wijkwethouder
-presentatie buurtadviseur
-Visiedocument: uitleg over totstandkoming en de speerpunten
-Verantwoording activiteiten Dorpsraad vanaf januari 2016
-Organisatie en werkwijze Dorpsraad / invulling vacature
De leden denken nog na over de mogelijkheden om de jaarvergadering interactiever te laten
verlopen. De bijeenkomst willen we in mei / juni organiseren en mag maximaal 1,5/ 2 uur duren.
Opstellen prioriteitenlijst
De Werkgroep Zorg en Welzijn gaat in gesprek met Wijbosch over een aantal activiteiten /
initiatieven.
De Werkgroep Openbare Ruimte organiseert nog een overleg.
De Werkgroep Communicatie werkt verder aan het communicatieplan.
5. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Op dit moment is er geen nieuwe informatie.
6. wat verder ter tafel komt
Stand van zaken loop/voetpad op sportveld
Op dit moment is er bekend dat in de week van 13 maart alle werkzaamheden zullen worden
afgerond. We wachten af!
Stand van zaken communicatie / uitgave nieuwsbrief
Zie bij agendapunt 4.
Voortgang Kerngroep / bijeenkomst voort alle Wijk- en Dorpsraden op dinsdag 21 februari
Op dergelijke bijeenkomsten laten we ons gezicht zien en kan informatie uitgewisseld worden.
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Stand van zaken rooien / herplaatsen lindebomen aan de Pastoor Smitsstraat
De voorzitter informeert de leden over de voortgang. Voorlopig zijn er vanuit de Dorpsraad geen
verdere inspanningen.
Verslag rondwandeling met politieke partij Gemeentebelang Meierijstad op zaterdag 18
februari
Tijdens het rondje door Olland werd de nodige informatie uitgewisseld.
Over het rechtstreeks kunnen benaderen van de wethouder E van de Boogaard voor eht maken
van een afspraak heeft Gemeentebelang een brief opgesteld waarop de gemeente al heeft
gereageerd.
Spelregels voor bijdrage voor lokale leefbaarheidsinitiatieven
Door de gemeente zijn spelregels opgesteld voor de aanvraag van een bijdrage voor initiatieven /
acties die de leefbaarheid in de kernen / wijken bevorderen.
In het verleden kom alleen de Dorpsraad een aanvraag indienen nu kan dat ook door de
(buurt)verenigingen. We zetten de spelregels op onze website en in de komende nieuwsbrief
Olland op Wikipedia
Dennis heeft de informatie over Olland op Wilipedia aangepast en uitgebreid.
Aanleiding was het verhaal over de botsing van twee Nederlandse straaljagers boven Olland in
1963. Het is zinvol om dergelijke verhalen / feiten / gebeurtenissen vast te leggen.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Olland in de Tweede Wereldoorlog en de vernieling van de
Ollandse kerk.
Ollandse vlag
De Ollandse vlag is verkrijgbaar bij de secretaris en kost 15 euro.
Ophangen driehoeksvlaggen Olland, Papgat en Ollend Dreijt Dur
Theo en Wilma Meijs willen stoppen met het ophangen van deze driehoeksvlaggen langs de
Pastoor Smitsstraat. Johan van Heesh zal met Wilma bespreken of ze zelf voor vervanging kan
zorgen.
Gaten in de Pastoor Smitsstraat
We houden het in de gaten.
Langdurig geparkeerde auto op parkeerplaats bij het sportpark.
Sinds geruime tijd staat er al een auto geparkeerd op het parkeerterrein bij het sportpark.
Dit is ook al gemeld aan de politie en de gemeente. Maar alleen als het een wrak is kan actie
ondernomen worden.
Gerrit van Gorkum gestopt met werken
De voorzitter feliciteert Gerrit van Gorkum met zijn prepensioen.
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

overleg over

Harrie

Plannen datum / opzet jaarvergadering over

Toekomstdocument
prioritering wensen /

document voor alle inwoners
allen

Elke werkgroep geeft prioriteiten aan

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

BIN-project

Dennis

voortgang blijven volgen

Vacature Dorpsraad

allen

Denken na over mogelijke kandidaten

Loop/schoolpad

Ad

voortgang blijven volgen

Procedures en
Protocollen

DB

Opstellen overzicht Dorpsraad A tot Z
met onder andere:
- controle jaarrekening
- overzicht jaarlijkse vlagdagen

Rooien / herplant bomen
Pastoor Smitsstraat

Ad

Voortgang bewaken
Voorstel is: rode beuken tot het bruggetje,
dan lindebomen tot het Dorpsplein en
rode beuken tot Den Ekker

Nieuwe penningmeester

Ben, Wil en
Harrie

Documenten / gegevens wijzigen op
website en bij gemeente, Kamer van
Koophandel, Rabobank, etc
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