Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 2 april 2019
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 5 maart 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-facturen De Loop’r
Op basis van het overzicht van de voorzitter kijkt de penningmeester naar de goede verrekening van de
kosten in relatie tot de facturen van De Loop’r.
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 maart 2019.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:







informatie over voortgang aanleg glasvezel
uitnodiging voor bijeenkomst Omgevingswet op 15 mei 2019
verslag bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten
informatie over bijeenkomst over Fondsenwerving
informatie over bijeenkomst over Leefbaarheidsmonitor op 16 april 2019
De voorzitter en de secretaris gaan naar deze bijeenkomst.

Overige ingekomen stukken:
 e-mail Glasvezel Buitenaf over voortgang aanleg glasvezel
 verslag bijeenkomst Seniorenraad op 26 maart 2019



Zie bij agendapubnt 7.
Jaarbericht KNHM 2018
verzoek Natuurlijk Sint-Oedenrode over het doorgeven van lokale evenementen

5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland
De voorzitter heeft gesprekken gehad met betrokken partijen, grondeigenaren e.d.
Woensdagmorgen 3 april 2019 om 8.00 uur heeft de Dorpsraad weer een vervolggesprek met de gemeente.
Daar gaan de voorzitter, Dennis en Stephan naar toe.
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Project Pastoor Smitsstraat: vervolg startbijeenkomst
De voorzitter doet verslag van de derde bijeenkomst en de voortgang. Op 19 maart 2019 werd het eerste
uitgewerkte ontwerpherinrichtingsplan gepresenteerd. Daarbij ging het met name over de plekken van de
bomen, lantaarnpalen, parkeerstroken en het voetpad naar de Petruskapel.
De opmerkingen worden verwerkt in een tweede ontwerp dat op 16 april 2019 besproken wordt.
Ook is op locatie met de gemeente en Wilma Meijs gekeken naar het oppimpen van het
Dorpsplein: herstel van het kunstwerk, inrichten ontmoetings/rustplek met watertappunt, aanleg ijsbaantje
en het gebruik van de parkeerstroken aan de kant van de woningen.
Stand van zaken zendmast en glasvezel
De vergunningsprocedure voor de zendmast loopt. We wachten de ontwikkelingen af.
De aanleg van de glasvezel ligt op dit moment stil.
De hoofdaannemer is niet tevreden over de kwaliteit van het uitgevoerde werk door een onderaannemer.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Enkele inwonersmutaties worden uitgewisseld. Enkele woningen die al langer te koop stonden zijn
inmiddels verkocht.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Organisatie Jaarvergadering op woensdag 15 mei 2019
In het eerste gedeelte van de Jaarvergadering besteden we aandacht aan het door de secretaris opgestelde
overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de vergaderingen.
De secretaris geeft een toelichting op enkele onderwerken en ook het financieel overzicht komt aan de orde.
Daarnaast kijken we naar het Toekomstdocument en de al gerealiseerde of in gang gezette actiepunten.
Ook de kermis komt aan de orde.
Na een pauze presenteert de gemeente het ontwerp herinrichtingsplan voor het gedeelte van de Pastoor
Smitsstraat tussen het Dorpsplein en de Petruskapel.
De direct aanwonenden worden per brief uitgenodigd.
Op basis van een persbericht en de Nieuwsbrief nodigen we de Ollanders uit.
De voorzitter overweegt nog of hij tijdens de jaarvergadering een signaal wil afgeven over de leefbaarheid
in Olland.
Invulling vacatures Dorpsraad
De voorzitter heeft een goed gesprek gehad met een kandidate. Helaas wordt ze geen lid van de Dorpsraad.
Terugkoppeling bijeenkomst Seniorenraad
Gerrit van Gorkum doet verslag van de bijeenkomst met de Seniorenraad.
Veiligheid, wonen, zorg & welzijn zijn belangrijke thema’s voor de 35.000 55+ in Meierijstad.
Welzijn De Meierij is op vele fronten actief voor deze doelgroep.
Afspraken maken financieel jaarrekening en controle
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. Wat eerst een hoofdpijndossier
dreigde te worden is nu helemaal ten goede gekeerd.
De kermis gaat door met diverse attracties in het weekend van 28, 29 en 30 september 2019.
Van de gemeente krijgen we een bijdrage en ook de eigenaren van De Dorpsherberg leveren een bijdrage.
De Dorpsraad besluit om uit eigen middelen ook € 500 euro beschikbaar te stellen.

2

De werkgroep kijkt naar de mogelijkheden om een kofferbaksale te houden en hoe we de jeugd erbij kunnen
betrekken.
In het kader van het gemeentelijk kermisbeleid is het plan nu om net als in Veghel ook in Schijndel en SintOedenrode een eigen stichting op te richten. De Stichting Kermissen Sint-Oedenrode regelt en organiseert
dan de kermissen in Boskant, Nijnsel, Olland en Sint-Oedenrode. Vanuit elke kern neemt een inwoner zitting
in de stichting. Misschien dat op termijn deze drie stichtingen op kunnen gaan in de Stichting Kermissen
Meierijstad.
Informatie over Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht
Sinterklaas
Eind maart 2019 is de brief van de Dorpsraad over dit onderwerp verstuurd naar de verantwoordelijk
wethouder. Ook de buurtadviseur, de ambtenaar kunst en cultuur en de contactpersonen van het Comite
Carnavalsoptocht Olland en het Ollandse Sinterklaascomite hebben een kopie van de brief ontvangen.
Stand van zaken verzekeringen en vervolgstap
De Dorpsraad heeft bij een adviesbureau een offerte voor de verzekering aangevraagd.
Stand van zaken Vrijwilligersprijs De Beuk
De Voordrachtcommissie komt op 10 april 2019 bij elkaar om de voordrachten te bespreken.
Uitgave 2e Nieuwsbrief 2019
Er zijn voldoende onderwerpen voor de tweede Nieuwsbrief van 2019. Het hoofdartikel gaat over de
Jaarvergadering met de presentatie door de gemeente van het ontwerp herinrichtingsplan voor het
gedeelte van de Pastoor Smitsstraat tussen het Dorpsplein en de Petruskapel.
Laarzenpad
De startbijeenkomst is goed verlopen. De gemeente neemt contact op met Waterschap de Dommel die niet
bij de bijeenkomst aanwezig was.
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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

Jaarvergadering 15 mei
2019

Harrie

Opstellen lijst onderwerpen

Verzekeringen voor
Dorps- en Wijkraden

Harrie

Gevolgen voor Ollandse Dorpsraad

Uitreiking De Beuk

Harrie + Gerrit

Voordrachtcommissie beoordeelt aanmeldingen

Uitje

Hans en Jolanda

Plannen in het voorjaar van 2019

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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