
 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de 
Ollandse Dorpsraad. In deze nieuwsbrief 
onder andere aandacht voor de 
wijkschouw die aanstaande is,  de 
jaarvergadering van de  dorpsraad en de 
kennis making van de dorpsraad met de 
buurtadviseur en contactwethouder. 
 
Dorpsraad maakt kennis 
met buurtadviseur en 
contactwethouder 
Op 15 maart maakte de Dorpsraad 
kennis met onze contactwethouder 
Menno Roozendaal en buurtadviseur 
Henk de Laat in De Loop’r. Na een kort 
voorstel-rondje van dorpsraadleden was 
de gelegenheid  aan de wethouder en 
buurtadviseur om zicht voor te stellen. 
De wethouder geeft aan met interesse 
het visiedocument te hebben gelezen, 
iets wat zeker gaat helpen bij het richten 
van de activiteiten naar de toekomst toe.  

Rol buurtwethouder en buurtadviseur 

Het gemeentebestuur maakt van de 
overgang naar Meierijstad gebruik om de 
ambtelijke organisatie anders te 
organiseren. Het erkent dat het 
belangrijk is om naar buiten te treden en 
informatie op te halen over wat er leeft 
en speelt in de wijken en dorpen. Het 
aanwijzen van een contactwethouder en 
buurtadviseur zijn de eerste concrete 
resultaten van deze hernieuwde visie. 
Door het aanwijzen van een 
contactwethouder en buurtadviseur 
beoogt de gemeenteraad korte 
communicatie-lijnen te onderhouden met 
de inwoners van Meierijstad. De 
wethouder zal bijzondere gebeur-
tenissen en evenementen bijwonen in 
Olland. Op verzoek zal hij een paar keer 
per jaar de vergadering van de 
dorpsraad bijwonen. Aangezien de  
buurtadviseur het eerste aanspreekpunt 
is staan we wat langer stil bij de 
specifieke rol van Henk de Laat: 

 De buurtadviseur is het eerste 
aanspreekpunt van de gemeente 
voor zaken die spelen in ons dorp. 
Hij legt de verbinding tussen de 
gemeente en haar inwoners en 
tussen inwoners onderling en 
schakelen waar nodig binnen de 
gemeentelijke organisatie. 

 De buurtadviseurs zijn vaak te 
vinden in de buurt en zijn zichtbaar   
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 voor iedereen. Wat ze in het dorp 

horen en zien nemen ze mee naar 
binnen in het gemeentehuis. Op deze 
manier sluit de gemeente zo goed 
mogelijk aan bij de leefomgeving, en 
wordt er ruimte gecreëerd voor 
goede initiatieven. 

 Buurtadviseurs zorgen ervoor dat 
buurten, wijken en dorpen vroegtijdig 
bij plannen en werkzaamheden van 
de gemeente worden betrokken, en 
houden zo een vinger aan de pols als 
het gaat om het nakomen van 
afspraken. 

 Buurtadviseurs onderhouden 
contacten met wijk en dorpsraden en 
bewonersgroepen om hen te 
adviseren en te ondersteunen. 

 U kunt bij de buurtadviseur terecht 
voor de meest uiteenlopende vragen: 
bijvoorbeeld wanneer u een goed 
idee hebt voor uw buurt, een 
leefbaarheids initiatief wilt indienen, 
of vast loopt bij het realiseren van uw 
plan. De buurtadviseurs helpen u 
graag verder en kijken samen met u  
naar de mogelijkheden. 

 
Oud zeer 
Ook de moeizame contacten met het 
vorige gemeentebestuur blijven niet 
onbesproken tijdens het kennis-
makingsgesprek. Het stoort de dorpsraad 
dat in het verleden afspraken niet werden 
nagekomen of zelfs compleet werden 
genegeerd. Hoewel de zittende 
gemeenteraad geen rekenschap kan 
nemen voor bovenstaand “oud zeer”,  
geven wethouder en buurtadviseur aan 
graag een kans te krijgen om met een 
nieuwe gemeenteraad, nieuwe energie 
en nauwere samenwerkingsvormen een 
nieuwe start te maken in de samen-
werking met de dorpsraad en de 
inwoners van Olland.  
De dorpsraad is blij met de ambities en 
pro-actieve opstelling van de zittende
gemeenteraad en kijkt er naar uit aan 
deze ambities concreet invulling te geven 
in de nabije toekomst. 
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Jaarvergadering 
De jaarlijkse openbare vergadering 
met de dorpsraad staat dit jaar 
gepland op 21 juni 2017 20:00u. Alle 
inwoners zijn van harte uitgenodigd 
om mee te praten over de toekomst 
van ons prachtige dorp. Nadere 
informatie volgt via de website, 
facebook en email. 

Aanmelden evenementen 
Als u een evenement heeft voor 
deze kalender, geef het dan even 
door via de website door het invullen 
van het aanmeldingsformulier of 
stuur een mailtje naar:
evenementen@skonolland.nl   
of telefonisch via (0413) 47 20 24.  

 
Website:  
Op de website www.skonolland.nl
staat actuele informatie van de 
Dorpsraad en de Ollandse 
evenementenkalender. Ook zijn er 
mooie foto’s te zien van ons skộn 
Olland 
 
Nieuwsbrief KBO 
De nieuwsbrief van de KBO is ook 
terug te vinden op de website van de
dorpsraad: 
www.skonolland.nl/nieuwsbrief-kbo/ 
 
Vragen, opmerkingen, wensen…. 
Als u vragen of opmerkingen heeft 
kunt u altijd contact opnemen met 
een van de Dorpsraadsleden.  
Of stuur een mailtje naar
dorpsraad@skonolland.nl.  
Dit geldt ook voor het doorgeven van 
initiatieven, wensen, aandachts-
punten e.d. 
 
Facebook: 
Op facebook staat actuele (serieuze 
en minder serieuze) formatie over 
Olland 

 
 

Evenementen 2e kwartaal 2017 
 
19 Mei      Ollands Keeztoernooi 
21 Mei       Toernooi bordsponsors 

vv Ollandia 
24 Mei       Clubfeestavond vv.              

Ollandia 
25 Mei       Odisco: straten korfbal-       

toernooi 
9 Juni        Ollend Dreijt Dur            
10 Juni      Ollend Dreijt Dur 
11 Juni      Ollend Dreijt Dur 
21 Juni       openbare jaar-

vergadering dorpsraad 
15 Juni       Motorweekend MC 

Olland 
23 Juni       Jeugdkamp Ollandia 
25 Juni       Lange wandeling BV de 

Pleintrekkers 
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Leefbaarheidsbudget: Financiële 
bijdrage nieuwe initiatieven 
Graag maken wij de inwoners van Olland attent op 
subsidiemogelijkheden voor nieuwe initiatievenen 
ideeën. 

Voor het indienen van de nieuwe initiatieven zijn 
een aantal spelregels opgesteld. Deze zijn bedoeld 
om enige richting te geven maar zijn zo 
geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen 
van de initiatieven. 
De activiteiten en projecten moeten passen binnen 
een of meer van de volgende kaders: 
 Een schone en hele leefomgeving (met hele 

bedoelen we technische staat). 
 Het vergroten van het veiligheidsgevoel 
 Het stimuleren van duurzaam gedrag 
 Het bevorderen van de leefbaarheid 
 Het bevorderen van de sociale samenhang 
 Het bevorderen van de arbeidsparticipatie 
 
Er zijn ook een aantal randvoorwaarden waaraan 
voldaan moet worden: 
 Het initiatief is niet strijdig met de wet en de 

gemeentelijke regelgeving 
 Het initiatief dient geen privé belang 
 Er moet sprake zijn van voldoende 

zelfwerkzaamheid door de bewoners 
 Bewoners treden op als opdrachtgever 
 Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt / wijk / 

dorp 
 Het initiatief mag niet leiden tot extra kosten in 

de toekomst voor de gemeente 
 Per initiatief geldt een maximale bijdrage van  

€ 2.000.- 
 Het initiatief moet haalbaar zijn 
 
Verdere uitleg van de spelregels en 
deelnameformulieren zijn te downloaden op de 
website:  
http://www.skonolland.nl/links-en-downloads 
Voor meer informatie kunt u tevens contact 
opnemen met Harrie Heerkens: 0413-472024  of via 
email dorpsraad@skonolland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste wijkschouw kern Olland 
aanstaande 
Op zaterdag 1 juli 2017 houdt de Ollandse 
Dorpsraad een wijkschouw voor de bebouwde kom 
van Olland. We doen dit samen met de inwoners en 
in samenwerking met de gemeente Meierijstad. De 
wijkschouw is een van de actiepunten uit het 
Toekomstdocument Skon Olland.  

 
Het doel van de wijkschouw is om problemen, 
pijnpunten, verbeterpunten, wensen en ideeën te 
inventariseren. Daarbij gaat het niet alleen om 
zaken die spelen in de openbare ruimte zoals 
wegenonderhoud of straatverlichting maar ook om 
bijvoorbeeld uw veiligheid of speelvoorzieningen. 
Alle onderwerpen zijn bespreekbaar.  
 
Uw inbreng  
Maar daarvoor hebben we wel de hulp / inbreng van 
u als inwoner nodig. We willen graag in kaart 
brengen wat er leeft en speelt in Olland. Daarnaast 
stelt de Dorpsraad ook zelf op basis van haar 
toekomstdocument een lijstje op met onderwerpen.   
 
Deze eerste wijkschouw is bedoeld voor de 
bebouwde kom van Olland. Als daar behoefte aan 
is gaan we later dit jaar ook in het buitengebied een 
wijkschouw uitvoeren.  
 
Een wijkschouw in de praktijk?  
Op de dag van de wijkschouw, zaterdag 1 juli, gaat 
de Dorpsraad dan samen met de contactwethouder 
Menno Roozendaal, buurtadviseur Henk de Laat en 
een aantal medewerkers van de gemeente op pad 
in Olland. We starten om 10.30 uur bij  d’n Toel aan 
de Pastoor Smitsstraat 4.  
 
Al wandelend gaan we dan naar de diverse plekken 
waar iets speelt. Als u een onderwerp heeft 
ingediend kunt u, als u dat wilt, dat op de bewuste 
plek toelichten.  
 
Samen met de vertegenwoordigers van de 
gemeente bespreken we meteen de ingediende 
onderwerpen en kijken naar de mogelijkheden qua 
haalbaarheid. De onderwerpen verwerkt de 
gemeente in een actielijst. Daarna volgt de 
terugkoppeling naar de Dorpsraad en de inwoners.  
 
Aanmelden  
Dus als u een onderwerp, aandachtspunt, idee of 
wens heeft voor deze wijkschouw, geef dit dan voor 
15 juni 2017 door. Dit kan door het sturen van een 
mailtje naar uw buurtvereniging:  
 De Pleintrekkers:  pleintrekkers@outlook.com  
 Neij Buurt:  jos@teull.eu 
 Keerpunt: keerpuntolland@gmail.nl 
 
Rechtstreeks kan ook naar de Ollandse Dorpsraad 
via een email: dorpsraad@skonolland.nl   of 
telefonisch via (0413) 472024.  
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Meldingen openbare ruimte 
 
Wilt u kleine gebreken in de openbare ruimte 
melden (zoals losliggende stoeptegels, een 
omver gereden paaltje, of een kapot 
speeltoestel)? Meldt uw klachten telefonisch via 
140413, via de website: www.meierijstad.nl of 
download de app:”BuitenBeter” Vacature 

 
De dorpsraad is nog op zoek naar versterking. 
Met name vertegenwoordiging voor de 
leeftijdscategorie tot 35 jaar zoeken we 
versterking. Wil je graag een bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid van ons dorp? Neem dan contact 
op met Ad van der Heijden:a.heyden4@chello.nl 
of 06-51661017 

http://www.skonolland.nl/links-en-downloads
mailto:dorpsraad@skonolland.nl
mailto:pleintrekkers@outlook.com
mailto:jos@teull.eu
mailto:keerpuntolland@gmail.nl
mailto:dorpsraad@skonolland.nl
http://www.meierijstad.nl
mailto:Heijden:a.heyden4@chello.nl

