Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 1 mei 2018
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van
welkom gaat uit naar Nelleke Zomer-Post van Welzijn De Meierij die de resultaten van de enquête over
de leefbaarheid in Olland presenteert,
Gezien het aantal agendapunten en de beschikbare tijd passen we de agenda aan.
2. presentatie resultaten enquête over de leefbaarheid in Olland
Aan de hand van een powerpointpresentatie geeft Nelleke Zomer-Post een toelichting op de resultaten
van de enquête.
De enquête is door 103 volwassenen en 12 jongeren ingevuld. Aangezien het een schriftelijke enquête
was is dit een mooi resultaat. Ter vergelijking de enquête in Boiskant leverde 40 reacties op.
De verdeling tussen mannen (49,5%) en vrouwen ( 50,5%) is mooi en ook alle leeftijden zijn
vertegenwoordigd. De leefbaarheid in Olland krijgt van de volwassenen een 7.4 als cijfer. De jeugd
geeft hiervoor een 8.
77,7 % van de volwassenen geeft aan iets te willen betekenen voor de omgeving.
65% van de volwassenen is betrokken bij een vereniging of organisatie in Sint-Oedenrode.
48,5% mist niks in zijn of haar omgeving. Eenderde mist voorzieningen zoals een winkel, apotheek en
een pinautomaat.
Over het algemeen zijn de inwoners van Olland erg betrokken bij hun buurt en omgeving. Een groot
deel is ook bereid om iets voor een ander te doen. Zaken die veel gemist worden zijn extra woningen
en een goed bereik.
Op basis van de enquete heeft Nelleke met 4 / 5 inwoners contact die aangegeven hebben om iets te
willen doen. Ze kijkt of een werkgroepje geformeerd kan worden die activiteiten wil opzetten.
De voorzitter bedankt Nelleke voor de presentatie.
Het was een breed opgezette enquête en het is lastig om bepaalde resultaten goed te duiden.
De informatie uit dit onderzoek komt overeen met de inhoud van ons Toekomstdocument.
De secretaris stuurt de presentatie door naar de leden.
Op 29 mei tijdens het Ollands Overleg geeft Nelleke ook een toelichting op dit onderzoek.
3. verslag vergadering Dorpsraad van 3 april 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:

 Uitje Dorpsraad
Met behulp van “datumprikker” bepalen we de dag van het uitje.


Controle jaarrekening 2017
De Kascontrolecommissie ( Gerrit en Hans) bekijken op 4 mei 2018 naar de jaarrekening.
De penningmeester kan daarna de aanvraag verder afwerken.

Actielijst
De punten op de actielijst blijven staan.
4. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
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In april is er geen overleg geweest. Op 14 mei 2018 staat weer een overleg gepland.
5. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
 Gesprek met nieuwe organisatie Natuurlijk! Sint-Oedenrode
Het is goed om te kijken waar kansen / mogelijkheden liggen op het terrein van recreatie,
toerisme en openbare ruimte.
De voorzitter gaat samen met Jolanda of Hans het gesprek aan.
 Uitnodiging informatiebijeenkomst Welstandsbeleid gemeente Meierijstad op 24 april
De voorzitter doet verslag van deze bijeenkomst.
Hij heeft tijdens deze bijeenkomst goed kunnen netwerken over woningbouw in Olland.
De problematiek staat bij iedereen goed op de kaart.
We moeten nog even geduld hebben. De politieke partijen zijn zeer voorzichtig qua uitspraken
over de gezondheidsrisico’s.
 Mail over stakeholdersgesprekken gladheidsplan Meierijstad.
De leden zijn in het bezit van het verslag,
Dorpsraad Erp, de Wijkraad KCC en de ZLTO namen deel aan deze gesprekken.
 Buitenspeeldag 2018
Informatie van de gemeente over de Buitenspeeldag 2018.
Mededeling:
 Aanpak wegen
Volgens informatie van de gemeente worden dit jaar de Horst en de Kartuizerweg aangepakt.
6. Toekomstdocument
Vervolgaanpak Bouwen in Olland
Zie bij agendapunt 5.
Voortgang enquete leefbaarheid Olland
Zie bij agendapunt 2,
Voortgang ontwikkelingen rondom glasvezel
In het Ollandse buitengebied zie je steeds meer oranje vlaggetjes verschijnen bij woningen die
meedoen.
Op dit moment doet 40% mee. In Olland ligt de deelname nu op 62%.
We zijn positief gestemd.
Voortgang ontwikkelingen rondom mobiele bereikbaarheid / plaatsen zendmast
Dennis doet verslag van de informatieavond en de laatste ontwikkelingen.
Bij deze door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst op 25 april 2018 waren zo’n 50 personen
aanwezig. Dennis heeft op de bijeenkomst een prima presentatie verzorgd over de voorgeschiedenis,
de noodzaak, de locatiekeuze e.d. Ook de gemeente, het Antennebureau en de KPN gaven een
toelichting. Het Antennebureau informeerde de aanwezigen over de techniek, de
gezondheidsaspecten, regelgeving en wetenschappelijk onderzoek.
Aan de hand van objectieve criteria werden de mogelijke locaties beoordeeld. Daarbij ging het
bijvoorbeeld om het geldende bestemmingsplan, de bereikbaarheid en de afstand tot de woningen.
Op basis hiervan kwam het sportpark als beste uit de bus.
Tijdens de bijeenkomst zijn nog enkele alternatieve locaties ingediend. Zoals toegezegd zou KPN in
samenwerking met de Dorpsraad deze ingediende locaties nog beoordelen aam de hand van de
gehanteerde criteria. De Dorpsraad komt tot de conclusie dat geen enkele alternatieve locatie voldoet
aan de gestelde criteria. Vaak valt een locatie buiten de geldende cirkel van 500 meter of staan er
bomen in de directe omgeving.
Dennis informeert KPN over deze beoordeling.
We sturen een brief aan de vergunningverlener ( de gemeente) en de omwonenden.
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Via Facebook, website en de nieuwsbrief informeren we de inwoners over deze ontwikkelingen.
Maar de Dorpsraad is in feite geen partij. Dat zijn de gemeente en KPN. Als Dorpsraad ( en met name
Dennis) hebben we alles gedaan wat we konden doen.
7. wat verder ter tafel komt
Deelname OV-reizigerspanel Brabant
De leden van de Dorpsraad en de inwoners die interesse hebben kunnen zich aanmelden voor dit
panel. Ze krijgen dan 4 / 6 keer per jaar een digitale vragenlijst toegestuurd.
Ingrid stelt een kort artikeltje op over dit onderwerp voor in onze nieuwsbrief
Vacature
De leden denken na over mogelijke kandidaten.
Stand van zaken Ollands Overleg
Op dit moment hebben 4 verenigingen / organisaties zich aangemeld.
Het komend weekend stuurt de secretaris nog een reminder. Daarin wordt ook aangekondigd dat de
resultaten van de enquête over de leefbaarheid in Olland tijdens het Ollands Overleg aan bod komen.
Samen met de voorzitter stelt de secretaris een agenda op voor het Ollands Overleg. Een terugblik op
de Toekomstvisie komt ook op de agenda te staan.
Afloop Verzoek tot onderhoud Het Hoefje
H. Prins neemt contact op met de groenonderhoudsploeg van de kerk over de mogelijkheden.
Aanvraag vergunning kermis
De voorzitter en de secretaris verzorgen deze maand de vergunningsaanvraag.
Wijkschouw 2017
De voorzitter stuurt het overzicht van de gemelde aandachts/actiepunten door naar de leden.
De leden controleren dit overzicht en geven ook aan wat er afgewerkt is.
Platformbijeenkomst Dorps- en Wijkraden op 28 maart 2018
De leden zijn in het bezit van het verslag met bijlagen van deze bijeenkomst.
Het item over verzekeringen verdient de nodige aandacht.
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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

Verwerking input

Wijkschouw 2017

Allen

Controle actielijst 2017

Wijkschouw 2019

Allen

Datum plannen in 2019

Ollands Overleg

Harrie

29 mei 2018: versturen uitnodiging

Subsidieaanvraag

DB

Invullen en versturen voor aanvraag 2019

Laarzenpad

Hans

Contact gemeente voor gezamenlijke controle

Foto en schrijven

Teun

Aanleveren stukje + foto voor nieuwsbrief

Uitje Dorpsraad

Jolanda + Hans

voorstel

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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