Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 6 maart 2018
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. verwelkoming wethouder en buurtadviseur ( van 20.00 – 21.30 uur)
 ervaringen na ruim 1 jaar: oppakken, uitwerken en afhandelen diverse projecten / actiepunten
De aanwezigen delen hun ervaringen. Het werken met de buurtadviseur / kernwethouder wordt als
zeer positief ervaren. Je merkt wel dat binnen de gemeentelijke organisatie nog niet alle afdelingen ./
beleidsterreinen goed zijn georganiseerd. Het is soms niet duidelijk wie voor een onderwerp het juiste
aanspreekpunt is. Qua houding, gedrag en cultuur is nog het nodige te winnen.
 samenwerking en rol van de dorpsraad en de gemeente
Door de fusie dient voor alle beleidsterreinen nieuwe beleid opgesteld te worden.
Nu werkt de gemeente nog op basis van het bestaande beleid van drie gemeenten.
Voor het opstellen van de noodzakelijke nieuwe beleids- en beheersplannen worden ook de Dorpsen Wijkraden betrokken. Maar dit vergt voor ons veel menskracht en tijd.
We krijgen het advies om keuzes te maken / prioriteiten te stellen waaraan we willen meewerken.
Dit geldt ook voor het overnemen van bepaalde taken van de gemeente door de Dorpsraad zoals
bijvoorbeeld groenonderhoud. We geven aan dat Ollad hier niet op zit te wachten ( beschikbaarheid,
kwaliteit).
 Wijkschouw
De Dorpsraad wil op 30 juni weer een wijkschouw houden.
Maar er ligt nog een lijstje met onderwerpen / actiepunten van 2017.
Eens in de 2 jaar een wijkschouw houden is een optie.
 bouwen in Olland
Tijdens het gesprek op 2 maart in het gemeentehuis zijn de mogelijke bouwlocaties in beeld gebracht.
Bij de gemeente is een principe-verzoek binnengekomen voor de bouw van twee woningen op het
perceel aan de Pastoor Smitsstraat tussen huisnummers 17 en 21 bij de waterloop. Daarmee verdwijnt
wel de vrije doorkijk naar het Dommeldalgebied (de Bimd).
De gemeente neemt op 13 maart of een week later op basis van een afwegingskader een besluit hoe
om te gaan met de bouwstop. Ook de gemeenten die deel uitmaken van de Agrifood Capital nemen
zo’n besluit.
Dat er in Schijndel een bouwplan is gepresenteerd voor het voormalige terrein van garage Fassbender
is voorbarig. Dit terrein valt immers ook in een cirkel van een geitenhouderij.
De voorzitter bedankt de wethouder en de buurtadviseur voor hun aanwezigheid en inbreng die daarop
de vergadering verlaten.
2. vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. verslag vergadering Dorpsraad van 6 februari 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
 Kermis Olland
De Dorpsraad vraagt de vergunning voor de kermis bij de gemeente aan.
De Dorpsherberg benadert de kermisexploitanten. We kijken nog naar een bijdrage in / sponsoring van
de kosten voor het aggregaat ( 400 euro). Ook tijdens het Ollands Overleg met de verenigingen stellen
we de kermis aan de orde. Welke acties kunnen we organiseren om de kermis te promoten.
Er is wat onduidelijkheid over de datum van de kermis. We gaan uit van het weekend van 22 en 23
september. De voorzitter neemt contact op met M. Toelen.
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Kunstwerk
De sleutel van het stroomkastje is in het bezit van de Dorpsraad en er is informatie beschikbaar
over de waterpomp.
bezorging nieuwsbrief
De secretaris geeft aan de bezorger door dat op het Stok e.o, de nieuwsbrief niet is bezorgd.
cadeauregeling Dorpsraad voor leden en verenigingen
De secretaris zoekt de regeling op en zet die op de agenda.
vergoeding leden dagelijks bestuur Dorpsraad
De penningmeester dient nog de bestuursvergoeding over te maken.
Wijkschouw
We houden in 2019 weer een wijkschouw.
Ollands Overleg 29 mei
De secretaris stelt een concept – uitnodiging op en reserveert een ruimte in De Loop’r.
Laarzenpad
Een omgewaaide boom blokkeerde het laarzenpad.
Nieuwsbrief maart
De nieuwsbrief wordt deze week afgerond.

Actielijst
De actielijst wordt aangepast.
4. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
Het toegestuurde verslag van dit overleg is helder en behoeft geen toelichting
5. ingekomen stukken en mededelingen





uitnodiging Platformbijeenkomst DR/WR op 28 maart
De voorzitter en Teun Leenderts gaan naar deze bijeenkomst.
uitnodiging Beursvloer Meierijstad 19 april
De opzet van de bijeenkomst is om ondernemers in contact te brengen met verenigingen
om met gesloten beurzen elkaar te helpen / ondersteunen / faciliteren.
De Dorpsraad neemt niet deel aan deze bijeenkomst.
onderzoek leefbaarheid
De voorzitter zorgt op basis van ons Toekomstdocument voor input voor dit onderzoek.

6. Toekomstdocument
Voortgang enquete leefbaarheid Olland
In de nieuwsbrief van maart staat een uitnodiging om deel te nemen aan dit digitaal onderzoek.
Ook via social media, DeMooiRooiKrant en de buurtverenigingen vragen we aandacht voor het
onderzoek.
Op 20 maart helpen vertegenwoordigers van de gemeente, Welzijn De Meierij en de Dorpsraad
inwoners bij het invullen van het onderzoek.
Voortgang ontwikkelingen rondom glasvezel en mobiele bereikbaarheid
De werving onder inwoners van het buitengebied om mee te doen aan glasvezel is in volle gang. Op
woensdag 14 maart is er een informatiebijeenkomst in De Loop’r.
Ook op het gebied van de mobiele bereikbaarheid is er een positieve ontwikkeling. KPN is bereid om
een zendmast te plaatsen in Olland. Er volgt nog overleg met de KPN, gemeente, Dorpsraad en
belanghebbenden over de locatie en de vervolgprocedure.
Uitnodiging gesprek over Bouwen in Olland op 2 maart
Zie ook bij agendapunt 1.
De voorzitter, Harrie en Stephan waren aanwezig bij dit gesprek.
We hopen dat de gemeente een daadkrachtig besluit neemt om woningbouw mogelijk te maken.
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7. inwonersmutaties: uitwisseling
geboorten, overlijden
Er komen binnenkort enkele mutaties aan.

informatie

over

nieuwe

inwoners,

verhuizingen,

8. wat verder ter tafel komt
Vervolgaanpak herinrichting Het Binneveld
Het overleg verloopt voorspoedig.
Vacatures Dorpsraad
De voorzitter neemt contact op met een mogelijke kandidaat .
Verzoek onderhoud ‘t Hoefje
Gerrit van Gorkum neemt contact op met de heer H. Prins.
Herinrichting Pastoor Smitsstraat
Er ligt een advies over het type bomen. Beukebomen zijn op deze locatie niet levensvatbaar. De
voorkeur gaat uit naar een type lindeboom dat geen overlast geeft.
Kosten aanleg schaatsbaantje Dorpsplein
De organisatie dient een verzoek in bij de gemeente op basis van het leefbaarheidsbudget om een
bijdrage in de kosten van 250 euro.
Laarzenpad
Aandacht wordt gevraagd voor het laarzenpad.
Waterschap De Dommel gaf aan dat de afkalving van de oever een natuurlijk proces is. Aan de ene
kant is er afkalving en aan de andere kant is er sprake van aanslibbing van zand. Het waterschap
onderneemt geen actie.
Toekomst kerk Olland
Uit het overleg dat de Torengroep H. Martinus Olland met het Parochiebestuur H. Oda heeft gehad
komt naar voren dat hert kerkbestuur zich beraadt op de toekomst van de kerk in Olland.
De vooruitzichten zijn niet gunstig. We hebben te maken met een teruglopend aantal kerkbezoekers en
dalende opbrengsten (Actie Kerkbalans). Uit een inspectierapport van de Monumentenwacht zijn de
nodige bouwkundige gebreken aan het kerkgebouw naar voren gekomen. Het in goede staat brengen
van het kerkgebouw vergt echter een investering van 120.000 – 140.000 euro.
Als Dorpsraad houden we de ontwikkelingen in de gaten en gaan indien nodig in gesprek met het
parochiebestuur.
Bestuur KBO Olland
Riet van Hout - Hagelaars is onlangs gestopt als voorzitter van de Ollandse KBO.
Er is nog geen opvolger bekend.
Het blijkt ook voor deze vereniging moeilijk om een bestuurslid te vinden.
Afscheid Johan van Heesch
In zijn dankwoord staat de voorzitter stil bij het vertrek van Johan als lid van de Dorpsraad. Sinds
september 2014 heeft Johan op zijn eigen karakteristieke wijze (nuchter en zakelijk) invulling gegeven
aan zijn lidmaatschap. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid.
Als afscheidscadeau krijgt hij een “Ollands pakketje”.
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Olland Kermis

Ad

Afstemming met horeca over invulling 2018.
DR vraagt kermisvergunning aan.

Kunstwerk - basketbalveld Ad, Gerrit, Teun
- herinrichting P. Smitsstr

Voortgang bewaken

Informatiepakket nieuwe
inwoners

Werkgroep + Twan
en Jolanda

Usb is besteld, informatie nog op usb plaatsen

BIN-project

Dennis

Voortgang bijven volgen

Vacature Dorpsraad

Allen

Nadenken en polsen nieuwe kandidaten

Toekomst kerk Olland

DB

Ontwikkelingen blijven volgen

Enquete leefbaarheid

Werkgroep

Uitvoering in maart en verwerking input

Wijkschouw

Allen

Datum plannen in 2019

Ollands Overleg

Harrie

29 mei 2018: opstellen uitnodiging + bespreken
Loop’r

Controle jaarrekening

Gerrit-Hans

Afspraak maken met Ben voor controle

Laarzenpad

Hans

Contact gemeente voor gezamenlijke controle

Foto en schrijven

Teun

Persoonlijk stukje aanleveren aan Dennis tbv
nieuwsbrief juni, incl foto.

Focuspunten 2017-2018:
Woningbouw

Ad, Martje en Stephan

Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied

Dennis en Ben

-Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool
-Onderzoek zorgvraag gericht op langer zelfstandig
thuis blijven wonen

Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet

Communicatie onderhouden d.m.v nieuwsbrieven,
facebook, website en externe media

Harrie, Dennis en Jolanda

Integrale aanpak infrastructuur en verkeersveiligheid incl.
herinrichting Pastoor Smitsstraat

Ben, Teun, Hans en Ad
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