Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 5 juni 2018
Aanwezig:
Afwezig:

mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. Heijden, mw. J. van
Hoof, mw. M. Markus - Termeer, H. Verboort en D. Zwiers
B. van Ditmars, mw. R. van Hout - Hagelaars, 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.
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 1 mei 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:

 vervolg resultaten enquete leefbaarheid in Olland
De uitkomsten van het onderzoek leveren geen aparte nieuwe aandachts- / actiepunten
op voor de Dorpsraad. Het onderzoek bevestigt wat we al in ons Toekomstdocument
hebben verwoord.
Nelleke Zomer - Post heeft contact gehad met enkele personen die gereageerd hadden
via het onderzoek. Maar dit heeft tot op heden niets opgeleverd.
 Laarzenpad
De gemeente doet op dit moment niets aan het pad.
 Uitje Dorpsraad
Met behulp van “datumprikker” bepalen we de dag van het uitje.
Actielijst
De actielijst wordt op onderdelen aangepast.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg op 14 mei 2018.
Naar aanleiding van dit verslag:

 Organisatiedag gemeente Meierijstad op 1 juni
Voor het onderdeel waart onze voorzitter aan deel zou nemen waren te weinig
aanmeldingen en ging niet door.
 Wegenonderhoud / bermbeheer
Voor Olland liggen de prioriteiten qua wegenonderhoud nu op het fietspad Olland Rooi, Nieuwstraat, stok en het fietspad van Olland naar Liempde.
Het zou beter zijn als langs de weg Hofstad graskeien gelegd worden in plaats van het
gebruik van fijn gemalen puin aan de zijkant.
Inmiddels zijn de bermen voor een gedeelte gemaaid.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:

 Uitnodiging deelname Dorpsraad aan Organisatiedag gemeente Meierijstad
Zie bij agendapunt 3.


Uitnodiging bijeenkomst Integrale Visie Openbare Ruimte op 13 juni 2018
Centraal staan de 4 thema’s leefbaarheid, gezondheid, participatie en duurzaamheid.
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Het is de bedoeling dat elke kern tijdens de bijeenkomst aangeeft waar het accent dient te
liggen bij elk thema. Daarvoor zijn schaalbalken qua uitvoeringsniveau gemaakt.
De voorzitter, Martje en als het uitkomt Teun en Hans gaan naar deze bijeenkomst.
Als de voorzitter de toegezegde aanvullende informatie van de gemeente heeft ontvangen
stuurt hij het per omgaande door aan de deelnemers.
Uitnodiging voor presentatie resultaten leefbaarheidsonderzoek Keldonk
De voorzitter en Gerrit gaan naar deze bijeenkomst.
Uitnodiging informatiebijeenkomst gemeente Meierijstad over nieuwe privacywetgeving op 2 juli
De doelgroep zijn met name de verenigingen die veel ledengegevens hebben zoals de
voetbalvereniging. De Dorpsraad gaat zelf niet naar deze bijeenkomst.

5. Toekomstdocument
Vervolgaanpak Bouwen in Olland
De gemeente organiseert op maandag 18 juni 2018 een informatieavond over Bouwen voor alle
Dorpsraden. Deze gezamenlijke bijeenkomt in de plaats van de individuele gesprekken per kern zoals
voor Olland op 22 juni 2018.
De gespreksonderwerpen op deze avond zijn de Woonvisie, de kwalitatieve en kwantitatieve
woningbehoefte, het woningbouwprogramma / planning in Meierijstad en de begrippen flexibiliteit en
maatwerk. De voorzitter en Harrie gaan naar deze bijeenkomst.
Naast woningbouw zijn ook de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp, de voorzieningen en
verenigingen van groot belang.
Zo loopt het leerlingenaantal van de Ollandse basisschool flink terug.
Dit heeft gevolgen voor de schoolorganisatie voor wat betreft de vorming van combinatiegroepen.
Het voorstel is nu om met 3 groepen te gaan werken.
Ook MFA De Loop‘r komt onder druk te staan.
We moeten in gesprek gaan met alle betrokken partijen.
Eerst doen we dat met de basisschool en later met onder andere De Loop’r, Woonmij, gemeente.
Jolanda neemt contact op met Sanne Maas - van Kaathoven voor het plannen van een gesprek.
Voortgang enquete leefbaarheid Olland
Zie bij agendapunt 2.
Dit onderwerp kan van de agenda af.
Voortgang ontwikkelingen rondom glasvezel en mobiele bereikbaarheid
Dit onderwerp kan van de agenda af.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Op dit moment is er geen actuele informatie beschikbaar.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Stand van zaken aanvraag subsidie Dorpsraad 2019
De aanvraag is verstuurd naar de gemeente.
Integrale aanpak herinrichting Pastoor Smitsstraat
Dit jaar staat dit niet op de planning van de gemeente.
Voortgang herinrichting Het Binneveld
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Invulling vacature
We hebben niks vernomen van de mogelijke kandidaat.
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Evaluatie Ollands Overleg 29 mei
Vertegenwoordigers van 22 verenigingen waren aanwezig bij het Ollands Overleg.
De aanwezige personen zijn als vrijwilligers in verschillende functies actief bij de verenigingen. Ze
kunnen / willen eigenlijk geen nieuwe taken / activiteiten op zich nemen.
Het is in deze tijd moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden.
Het opgestelde verslag komt op onze website te staan. De leden krijgen het verslag bij de stukken voor
de volgende vergadering.
De aandachts-/actiepunten uit het Ollands Overleg nemen we op in onze actielijst.
Aanvraag vergunning kermis
De voorzitter gaat aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier voor de kermisvergunning in
overleg met B. Hubers van De Dorpsherberg.
We kijken ook naar de kosten / vergoeding van de brandstof voor het stroomaggregaat.
De kermisexploitanten voor dit jaar zijn vastgelegd.
Voor de Werkgroep Kermis 2019 kunnen we ook Twan Brinkman en Colinda Markus benaderen.
Wijkschouw 2017
Er is maar een reactie binnengekomen op het overzicht van de gemelde aandachts-/actiepunten uit de
Wijkschouw 2017. De voorzitter overlegt met Henk de Laat over het overzicht.
Volgende vergadering 3 juli 2018
Jolanda meldt zich alvast af voor de volgende vergadering.
Op 3 juli nemen we afscheid van Martje.
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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.
Najaar 2018 werkgroep inrichten voor verdere
invulling-aanpak kermis vanaf 2019

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

Wegenonderhoud:

WG Openbare
Ruimte

Ontwikkelingen volgen. Fietspad Olland-Rooi,
Nieuwstraat, Stok en fietspad Olland-Liempde

Overleg met WTC Gerry
van Gerwen

DB

Overleg (verkeers)veiligheid Evenement Ollands
Mooiste en Ollands Ruigste

Wijkschouw 2019

Allen

Datum plannen in 2019

Opzet Boekenkast/kist
met ruilboeken

DR

Onderzoek mogelijkheden + PR via nieuwsbrief

Problematiek identieke
postcode

DB

Identieke postcode 5491 XN van Pastoor
Smitsstraat 2 t/m 36 en Dorpsplein 1 t/m 31:
problemen bij bezorging. Kijken naar oplossing

Verzekeringen voor
Verenigingen

DB

O.b.v informatie najaar van gemeente evt info
avond organseren

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

Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet
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-Onderzoek zorgvraag gericht op langer zelfstandig
thuis blijven wonen
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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