Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 7 mei 2019
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Door de afwezigheid van Ingrid van Doornewaard nemen we op een later tijdstip tijdens het Uitje afscheid
van haar.
Voor de volgende vergadering nodigen we ons nieuwe lid Geert van Kollenburg uit.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 2 april 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-Jaarrekening 2018 en kascontrole
We kijken nog eens goed naar de in ontwerp opgestelde jaarrekening. De post Bestuurskosten is flink
gestegen. We sluiten het jaar 2018 met een negatief saldo af.
De Kascontrolecommissie maakt nog een afspraak met de penningmeester.
-Uitje Dorpsraad
Het Uitje hoeft niet specifiek in Olland plaats te vinden.
Actielijst
De actiepuntenlijst wordt aangepast.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 15 april 2019.
Naar aanleiding van dit verslag:
-Kunstwerk Dorpsplein
Gerrit van Gorkum neemt over de stand van zaken nog contact op met de gemeente.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:











uitnodiging voor de Platformbijeenkomst Dorps- en Wijkraden in Nijnsel
De voorzitter en de secretaris gaan naar deze bijeenkomst op 8 mei 2019.
verzoek om medewerking aan de enquete gebruik social media
De voorzitter heeft de vragenlijst ingevuld.
uitnodiging voor sneak preview Citymarketing
verzoek om de Jaarrekening 2018 voor 1 juni 2019 in te dienen
uitnodiging voor lancering op 5 mei 2019 van de Fietsbelevingskaart Op oorlogspad
informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten
informatie over oprichting Platform Gastvrij Meierijstad
persbericht gemeente over regie op woingbouw in Meierijstad
mededeling dat E. van den Boogaard stopt als wethouder
De voorzitter heeft per mail een reactie gestuurd.
Voor het komende overleg over woningbouw nemen we een “Ollands pakketje” voor hem
mee.
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uitnodiging voor symposium ter gelegenheid van het afscheid van Frank van Geffen
Namens de Dorpsraad gaat Gerrit van Gorkum naar dit symposium.

Overige ingekomen stukken:
 e-mail Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant: verzoek voor het bijwonen van




vergadering Dorpsraden door de voorzitter.
We nodigen de voorzitter uit voor onze vergadering op 2 juli 2019.
contactformulier Dorpsraad: reactie op thema bouwen
contactformulier Dorpsraad: reactie op herinrichting Pastoor Smitsstraat
verslag bijeenkomst Seniorenraad
We sturen het verslag naar alle leden.

5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland
De voorzitter heeft gesprekken gehad met betrokken partijen, grondeigenaren e.d.
Het gesprek met de gemeente op 3 april 2019 leverde meer ruimte op qua woningbouw.
De gemeente neemt de regie meer in handen en gaat in overleg met de grondeigenaren. We zijn afhankelijk
van de initiatieven van deze grondeigenaren.
Op 29 mei 2019 of op 12 juni 2019 vindt het volgende overleg met de gemeente plaats.
Tijdens de Jaarvergadering geeft een ambtenaar van de gemeente Meierijstad een toelichting op de stand
van zaken qua woningbouw.
Project Pastoor Smitsstraat: vervolg startbijeenkomst
De voorzitter doet verslag van de vierde bijeenkomst en de voortgang.
De direct aanwonenden van de Pastoor Smitsstraat zijn door de gemeente middels een bewonersbrief
uitgenodigd voor de presentatie van de plannen in combinatie met onze Jaarvergadering.
Stand van zaken zendmast en glasvezel
De vergunningsprocedure voor de zendmast loopt. Er zijn twee bezwaren ingediend. We wachten de
ontwikkelingen af.
De aanleg van de glasvezel in Olland is op dit moment in volle gang. Het werk wordt netjes en vlot
uitgevoerd.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Enkele inwonersmutaties worden uitgewisseld.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Stand van zaken Jaarvergadering op 15 mei 2019
Op 1 mei 2019 is huis aan huis de Nieuwsbrief met een aankondiging bezorgd.
In de editie van DeMooiRooiKrant van 1 mei 2019 stond ons persbericht over de Jaarvergadering. Een
speciale uitnodiging voor de Jaarvergadering wordt op 8 mei 2019 huis aan huis bezorgd.
Ook via de website en Facebook is de Jaarvergadering aangekondigd.
De presentatie voor de Jaarvergadering is afgerond.
Invulling vacatures
We willen er graag 1 / 2 nieuwe leden bij.
Tijdens de Jaarvergadering vragen we hier ook aandacht voor.
Jaarrekening en Jaarcontrole 2018
Zie bij agendapunt 2.
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Bij de Platformbijeenkomst met de Dorps- en Wijkraden stellen we dit ook aan de orde.
Tijdens de Jaarvergadering komt de Jaarrekening 2018 ook aan de orde.
De voorzitter krijgt van de secretaris ook de Jaarrekening van 2017.
Stand van zaken Kermis Olland 2019 en vervolgtraject
De voorzitter informeert de leden over de stand van zaken / voortgang.
Op 9 mei 2019 volgt overleg op locatie over de plaatsing van de kermisattracties.
Ook staat op 14 mei 2019 een overleg op het programma met de partijen die in Rooi, Boskant, Nijnsel en
Olland de kermissen organiseren. Dit met het doel om te komen tot een Stichting Kermissen SintOedenrode.
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht
Sinterklaas
De secretaris heeft contact gehad met de gemeente die aangeeft voor 1 juni 2019 met een reactie te komen
op onze brief.
Stand van zaken verzekeringen en vervolgstap
De Dorpsraad stemt in met de offerte voor een AansprakelijkheidsVerzekering voor Bedrijven (AVB).
Voor de Ollandse kermis moeten we een aparte evenementenverzekering afsluiten.
Stand van zaken Vrijwilligersprijs De Beuk
De Voordrachtcommissie komt met een unanieme voordracht. De Dorpsraad stemt in met deze voordracht.
We kijken nog naar een geschikt moment om De Beuk uit te reiken.
Afscheid Ingrid van Doornewaard
Zie bij agendapunt 1.
Riet van Hout - Hagelaars
Riet van Hout - Hagelaars geeft aan dat ze na 15 jaar wil stoppen als lid van de Dorpsraad.
Tijdens de vergadering op 2 juli 2019 nemen we afscheid van haar.
Laarzenpad
De gemeente overlegt met een jurist van het Waterschap.
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

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

Sluiting kerk Olland

DB

Gesprek met parochiebestuur H. Oda

Uitje Dorpsraad

Hans en Jolanda

Plannen. Hoeft niet in Olland.

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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