Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 5 maart 2019
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 5 februari 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-facturen De Loop’r
We moeten goed letten op de juiste tenaamstelling van de facturen van De Loop’r. Zo komen de
bijeenkomsten voor de herinrichting van de Pastoor Smitsstraat voor rekening van de gemeente.
-Verzoek Seniorenraad
Gerrit van Gorkum heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.
Actielijst
De actiepuntenlijst wordt aangepast.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 18 februari 2019.
Naar aanleiding van dit verslag:
-Laarzenpad
Op donderdag 13 maart 2019 staat een afspraak op locatie gepland.
Daarbij zijn ook Tonnie Termeer en Francien Hagelaars aanwezig die vanuit de Buurtvereniging De
Pleintrekkers het toezicht op het Laarzenpad uitvoeren.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:









informatie over de start van het regionaal woonwensenonderzoek
Een aantal Dorpsraden heeft kritisch gereageerd op dit onderzoek.
Elk kern was namelijk al bezig met een eigen woonbehoefteonderzoek.
uitnodiging voor de Vrijwilligersdag Meierijstad op 7 april 2019
invulling Klankbordgroep voor het opstellen van een Bomenbeleidsplan
Vanuit Olland zit een vertegenwoordiger in Stichting Het Roois Landschap.
We vragen aandacht voor een goede keuze van het type populieren die weinig schade
aanrichten aan het wegdek.
informatie over toekenning Leefbaarheidssubsidie aan het Comite Levende Kerststal
uitnodiging voor bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten
verzoek Buurtadviseur om aan te geven welke actiepunten uit het Toekomstdocument we
nu gaan oppakken
Zie bij agendapunt 5.
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Overige ingekomen stukken:
 uitnodiging Monumentenhuis Brabant voor dialoogbijeenkomst Zorg voor Doy over doorontwikkeling








boerderijen. De Dorpsraad maakt geen gebruik van deze uitnodiging.
e-mail Den Einder over openstaande rekening
In overleg met de penningmeester is hierop gereageerd.
e-mail met aanmelding kandidaat voor vrijwilligersprijs De Beuk
Zie bij agendapunt 7.
Contactformulier Dorpsraad: aankoop Ollandse vlag
Contactformulier Dorpsraad: verzoek om informatie over de toekomst van de Ollandse kerk
De voorzitter heeft via mail de stand van zaken gemeld.
e-mail inwoonster Olland over welkompakketje
Kleine Kernen Magazine – februari 2019
In dit magazine staat ook een artikel met foto over onze Buurtbieb.
e-mail bewoner Den Ekker over groenvoorziening Den Ekker
Hij krijgt het advies om dit samen met buurtbewoners op te pakken. Bij de gemeente zijn hiervoor
ook middelen beschikbaar.

Mededelingen
AED’s
In een raadsinformatiebrief staat vermeld dat de gemeente ook op het terrein van de AED’s
in het kader van de harmonisatie van beleid een grotere rol wil vervullen en daar ook middelen voor
beschikbaar wil stellen.
Magazine gemeente Meierijstad: De kracht van samen
In dit magazine staan ook artikelen over glasvezel met het verhaal van onze ambassadeur Dennis Zwiers
en over onze Buurtbieb.
Jaarvergadering Dorpsraad 2019
De Dorpsraad wil graag op woensdag 15 mei 2019 haar jaarvergadering houden in combinatie met de
presentatie door de gemeente van het ontwerpplan voor de herinrichting van de Pastoor Smitsstraat.
We houden daar met de uitgave van de tweede Nieuwsbrief van dit jaar rekening mee.
Zie ook bij agendapunt 5 en 7.
Nieuwsbrief 2
In de Nieuwsbrief besteden we aandacht aan de jaarvergadering, presentatie ontwerpplan herinrichting
Pastoor Smitsstraat, Laarzenpad, glasvezel, zendmast, kermis, planning wegenonderhoud, groeninitiatief
Den Ekker, subsidie levende kerststal,
5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland
De voorzitter heeft gesprekken gehad met betrokken partijen en bedrijven.
We moeten met een open vizier en transparant over en weer blijven acteren.
Op het terrein van De Misse zijn de sloopwerkzaamheden begonnen.
Project Pastoor Smitsstraat: vervolg startbijeenkomst
De voorzitter doet verslag van de tweede bijeenkomst en de voortgang. In maart 2019 wordt het eerste
ontwerp voor de herinrichting gepresenteerd. De reacties hierop worden verwerkt in een tweede ontwerp
dat in april wordt besproken. Daarna organiseert de gemeente een informatieavond over het plan voor alle
inwoners. Dit combineren we dan met onze jaarvergadering.
In dit verband is het belangrijk om aan te geven dat voor de Dorpsraad de verkeersveiligheid belangrijker
is dan het aanzien van het wegdek. De aanwezige drempels zijn prima snelheidsremmers.
We gaan voor een variatie aan bomen.
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Stand van zaken zendmast en glasvezel
Bij de gemeente is bezwaar / reactie op de vergunningsaanvraag voor de zendmast binnengekomen. Die
worden op dit moment behandeld. We wachten de ontwikkelingen af.
De aanleg van glasvezel in Olland is in volle gang.
Welke actiepunten uit ons Toekomstdocument pakken we nu op?
Als je het Toekomstdocument doorneemt blijkt dat veel actiepunten al zijn opgepakt.
De onderwerpen op het gebied van toerisme / recreatie en zorg zijn nog niet aan bod gekomen.
Maar gezien het huidige werkaanbod maken we een pas op de plaats en beginnen we nog niet met de
aanpak van nieuwe actiepunten.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Enkele inwonersmutaties worden uitgewisseld.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Organisatie openbare vergadering Dorpsraad 2019
In het eerste gedeelte van de Jaarvergadering op 15 mei 2019 besteden we aandacht aan de onderwerpen
/ actiepunten die sinds de vorige Jaarvergadering door de Dorpsraad zijn behandeld / opgepakt en
besproken. De secretaris maakt een overzicht van deze onderwerpen.
Invulling vacatures Dorpsraad
Ingrid van Doornewaard geeft aan dat ze in mei 2019 wil stoppen als lid van de Dorpsraad.
De voorzitter benadert een mogelijke kandidate voor het lidmaatschap van de Dorpsraad.
Afspraken maken financieel jaarafrekening en jaarcontrole
De Kascontrolecommissie maakt een afspraak met de penningmeester.
Stand van zaken Kermis Olland 2019 en vervolgtraject
De voorzitter informeert de leden over de stand van zaken / voortgang. Het begint een hoofdpijndossier te
worden. Het is zeer moeilijk om kermisexploitanten te vinden. De datum is verschoven naar het weekend
van 22 september 2019.
Informatie over Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht
Sinterklaas
De secretaris informeert de leden over dit onderwerp.
Het Ollandse comite voor de carnavalsoptocht is al een tijd bezig om met Stichting Papgat afspraken te
maken over het bedrag dat voor Olland bestemd is. De voorzitter krijgt van de secretaris de correspondentie
hierover ter informatie.
De secretaris stelt een brief op die we naar de verantwoordelijke wethouder sturen en naar de betrokken
partijen en naar de Dorpsraden Boskant en Nijnsel.
Stand van zaken verzekeringen en vervolgstap
De secretaris informeert de leden dat voor de Dorpsraad altijd een AVB - een AansprakelijkheidsVerzekering
Bedrijven noodzakelijk is. De Dorpsraad Wijbosch heeft de kermis mee laten liften onder de AVB.
De secretaris kan een AVB afsluiten. Daarvoor kunnen we een verzekeringsadviseur / kantoor inschakelen.
Stand van zaken AVG en vervolgstap
De secretaris heeft een digitaal dossier opgesteld met alle voor de Dorpsraad noodzakelijke documenten,
overeenkomsten en formulieren.
De privacyverklaring staat al op onze website.
Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad dient nog een geheimhoudingsverklaring te onderteken,
Tijdens deze vergadering krijgen de aanwezige leden het verzoek om een toestemmingsverklaring te
ondertekenen waardoor we hun persoonsgegevens mogen gebruiken / bewaren.
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Stand van zaken Vrijwilligersprijs De Beuk
Voor De Beuk zijn 3 kandidaten genomineerd.
De Voordrachtcommissie belegt hierover nog een overleg.
Aanpak bermen Pastoor Smitsstraat / Roest
Dit wordt een onderdeel van het herinrichtingsplan voor de Pastoor Smitsstraat.
Voortgang overleg met basisschool
De voorzitter heeft via mail gereageerd op de (communicatie)plannen van de directeur van de basisschool.
Volgens een onderzoek van RTL-Nieuws scoort de Ollandse basisschool opvallend goed wat betreft
de eindtoets.
Bezoek Omroep Brabant
In het kader van de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten komt op donderdag14 maart 2019
het “Brabants Buske” van Omroep Brabant naar Olland. Centraal; staat de slechte mobiele bereikbaarheid
van Olland en wat wij daaraan gedaan hebben.
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Olland Kermis

Ad

Formeren werkgroep voor invulling-aanpak
kermis 2019 en plannen overleg

Herinrichting P. Straat

Ad, Gerrit, Harrie en

Werkgroep geformeerd voor uitvoering

Ingrid

project herinrichting

Vacature Dorpsraad

Allen

Elk lid benadert een inwoner voor een mogelijk
lidmaatschap

Financieel Jaarverslag
2018

DB

Voor 1 juni 2019 indienen bij de gemeente

Sluiting kerk Olland

DB

Gesprek met parochiebestuur H. Oda

Wijkschouw 2019

Allen

Doorgeschoven naar 2020

Jaarvergadering 15 mei
2019

Harrie

Opstellen lijst onderwerpen

Verzekeringen voor
Dorps- en Wijkraden

Harrie

Gevolgen voor Ollandse Dorpsraad

Harmonisatie subsidies

Harrie

Opstellen brief voor gemeente

Uitreiking De Beuk

Harrie + Gerrit

Voordrachtcommissie beoordeelt aanmeldingen

Uitje

Hans en Jolanda

Plannen in het voorjaar van 2019

Kunst en Cultuur

Focuspunten 2018 / 2019:
Woningbouw

Ad, Stephan en Dennis

Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied

Dennis en Ben

Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool

Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet

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

Harrie, Dennis en Jolanda

Integrale aanpak infrastructuur, openbare ruimte en
verkeersveiligheid

Ben, Hans en Ad

Herinrichting Pastoor Smitsstraat

Ad, Ingrid, Gerrit en Harrie
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