Eerste dorpschouw in Olland met succes afgerond
Afgelopen zaterdag hebben we met leden van dorpsraad Olland, betrokken bewoners uit Olland en
een goede vertegenwoordiging van gemeente Meierijstad een eerste dorpschouw in Olland
gehouden. Op verzoek van bewoners uit Olland hebben we op dezelfde dag binnen en buiten de
kom, Olland met elkaar nader verkend. Al met al een hele tour, maar we hebben met elkaar heel
veel informatie opgehaald en vooral veel informatie met elkaar gedeeld.
Dorpschouw binnen de kom Olland
We begonnen om 10.30 uur bij cafe de Toel en zijn vandaar wandelend met elkaar een aantal
wensen en knelpunten ter plaatse gaan bekijken. Met name is gekeken naar de huidige
onderhoudstoestand van de openbare ruimte binnen de kom. De volgende zaken werden
opgemerkt:
 Met name de uitstraling van de openbare ruimte liet te wensen over, veel onkruidgroei in
plantsoenstroken en op verhardingen;
 Enkele rioolkolken in de P van Smitstraat zijn verstopt en er zijn enkele verzakkingen in het
voetpad;
 Ook werd aandacht gevraagd voor enkele verkeerskruisingen waarbij het uitzicht niet goed
was door het hoge bermgras of hoge beplanting;
 Gevraagd is ook het bestaande kunstwerk op te waarderen op het Dorpsplein. Dit
functioneert niet zoals gewenst en men wil graag hier een verbetering in zien.
 Ook ziet men graag een opwaardering voor de laanbeplanting in de pastoor Smitstraat,
alsmede een herinrichting van de weg richting sportpark .Men wil hier graag één
beeldbepalende boomsoort hebben die past in de dorpskern Olland;
 Ook de slechte telefonische bereikbaarheid en slechte internetverbinding werden als
knelpunt aangedragen. Veel dingen die nu zijn genoemd komen ook terug in het
visiedocument Olland.
Vervolg: De gemeente Meierijstad gaat nu de knelpunten inventariseren, die we op korte en lange
termijn kunnen oppakken en delen de voortgang met dorpsraad Olland. Uiteraard ligt er ook een rol
van de bewoners uit Olland zelf om met elkaar de leefbaarheid te vergroten. Dit kan door gebruik
te maken van het leefbaarheidsbudget wat beschikbaar is : https://www.meierijstad.nl/home/alleonderwerpen_3130/product/leefbaarheidsbudget_1114.html

Dorpschouw buiten de kom Olland
Meteen na afloop van dorpschouw binnen de kom, zijn we op verzoek van een aantal bewoners
van het buitengebied samen op de fiets ook daar een aantal locaties gaan bezoeken. Ook hier
kwamen een aantal wensen en knelpunten naar voren:






In het buitengebied lag de prioriteit ook op de slechte telefonische/internet bereikbaarheid;
Een ander groot knelpunt wat werd aangegeven waren de slechte asfaltwegen en
zandbermen;
Ook werd aandacht gevraagd voor de diverse laanbeplantingen in het buitengebied. Veel
bomen zijn zo groot van omvang en staan dicht op elkaar geplant, wat de verkeersveiligheid
niet ten goede komt. Ook de wortelgroei van deze bomen drukt op vele plaatsen het asfalt
omhoog;
En er werd aandacht gevraagd voor het vele zware vrachtverkeer wat Olland gebruikt als
sluiproute;



En als laatste werd aandacht gevraagd voor betere openbare verlichting, met name de
gebieden waar de schoolgaande jeugd hun weg elke dag vervolgt.

Vervolg: Ook deze opmerkingen worden geïnventariseerd en worden gezamenlijk ingedeeld met
de opmerkingen van de dorpschouw binnen de kom. Dus de vervolgafspraken worden ook hier
verder gedeeld met de dorpsraad Olland.
Samenvattend: Een geslaagde wijkschouw waar we met elkaar veel informatie hebben opgehaald.
Nu is het van belang dat we gezamenlijk blijven sturen en werken op bovenstaande
aandachtspunten. De bedoeling is dat we een aantal opmerkingen integraal breed gaan oppakken.
Uiteraard wordt de dorpsraad tijdig betrokken bij de opzet hiervan.
Ziet u zelf gebreken in de openbare ruimte? Meldt dit dan via 140413, anders via www.meierijstad.nl
of via de Buitenbeter app.

