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

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur deze vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord
van welkom gaat uit naar Evert van Schoonhoven, de voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen NoordBrabant, de VKKNB.
1a. kennismaking met de heer Evert van Schoonhoven, de voorzitter van de Vereniging
Kleine Kernen Noord-Brabant, de VKKNB
Sinds zijn benoeming tot voorzitter van de VKKNB gaat hij op bezoek bij en in gesprek met de leden van
de VKKNB. Hij geeft een toelichting op de organisatie en de activiteiten van de VKKNB. Centraal staat het
ophalen, delen en verspreiden van kennis. Daarbij is het van belang om het netwerk met de gemeenten,
de provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken goed te onderhouden en te verstevigen.
De VKKNB kan vragen/problemen/aandachtspunten oppakken/bundelen en kijken om het collectief aan te
pakken. Via de Nieuwsbrief en de website blijven we op de hoogte. De VKKNB werkt ook aan het opzetten
van een helpdesk voor haar leden.
Onze voorzitter schetst de problemen waarmee Olland te maken heeft zoals woningbouw, terugloop
betrokkenheid van de inwoners en het tekort aan vrijwilligers bij de verenigingen. De VKKNB kan op
bepaalde terreinen specifieke methoden aanbieden die ons kunnen ondersteunen / helpen. Maar je moet
altijd uitgaan van de eigen kracht van het dorp.
De voorzitter bedankt de heer Van Schoonhoven voor zijn aanwezigheid en uitleg die daarna de
vergadering verlaat.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 4 juni 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-onderhoud Dorpsplein. -Voor het uitvoeren van het groenonderhoud van het Dorpsplein heeft de voorzitter
de twee Ollandse hoveniersbedrijven benaderd. De naam van het bedrijf dat dit wil gaan doen is
doorgegeven aan de gemeente.
-infokaartjes met USB-sticks. We bestellen enkele info-kaartjes bij.
-Nieuwsbrief. -Voor eind juli komt de Nieuwsbrief uit.
Actielijst
De actiepuntenlijst wordt niet gewijzigd.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 17 juni 2019.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:
 toezegging gemeente voor bijdrage aan de Ollandse kermis
 ontvangstbevestiging aanvraag evenementenvergunning Ollandse kermis
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programma-opzet ontvangst ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op maandag
30 september aan Olland. Namens de Dorpsraad zijn de voorzitter, Gerrit en Harrie aanwezig.
verslag bijeenkomst Projectgroep herinrichting Pastoor Smitsstraat op 25 juni 2019 en een overzicht
van de ontvangen reacties op het ontwerpplan. Zie bij agendapunt 5.
uitnodiging voor Dorps- en Wijkraden voor de bijeenkomst van nieuwe inwoners op 19 juni

Overige ingekomen stukken:
 e-mail Actiegroep Stralingsvrij Den Ekker over de zendmast. Zie bij agendapunt 5.
 uitgave KNHM - Werkplaats 27 - jaargang 17 - juni 2019
 geboortekaartje Lize v.d. Moosdijk
Een delegatie van de Dorpsraad gaat in de komende zomerperiode op kraamvisite.
 informatie start Rabobank Clubsupport.
Verenigingen kunnen projecten aanmelden waarop de Rabobankleden kunnen stemmen en zo
geld kunnen verdienen.
5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland
De voorzitter heeft gesprekken gehad met betrokken partijen, grondeigenaren e.d.
Bij de gemeente is inmiddels een principeverzoek voor een bouwplan ingediend.
In september 2019 staat het volgende overleg met de gemeente op het programma met de nieuwe
verantwoordelijk wethouder de heer J. Goyaerts.
Project Pastoor Smitsstraat: voortgang / overzicht ingekomen reacties
Tijdens de projectgroepbijeenkomst op 25 juni 2019 is ook het overzicht van de ingekomen reacties /
opmerkingen op het ontwerpplan besproken. De leden van de projectgroep kunnen nog reageren op dit
overzicht. Na vaststelling van het overzicht plaatsen we het op onze website en melden we dit via onze
Nieuwsbrief. Dit project is volgens alle partijen goed verlopen. Ook hier mogen we trots op zijn.
Stand van zaken zendmast
De voorzitter en Dennis geven een toelichting op de activiteiten/de opstelling van de Actiegroep Stralingsvrij
Den Ekker in de afgelopen tijd. De Dorpsraad is ontstemd over de toonzetting en de aangevoerde
opvattingen / argumenten in een mail die de Dorpsraad heeft ontvangen. Ook de wijze van inspreken van
de Actiegroep tijdens de raadsvergadering wekt verbazing en woede. Ook de inhoud van het bezwaar is op
onderdelen erg onder de gordel waarbij de integriteit van de dorpsraad en leden daarvan in twijfel worden
getrokken. Van alle kanten krijgt de Dorpsraad juist te horen dat het gehele proces rond de zendmast juist
transparant en open is verlopen. Alle informatie over de mogelijke locaties e.d. is gedeeld met de inwoners.
De Dorpsraad heeft op dit moment geen behoefte aan een gesprek. We moeten de lopende procedure
afwachten. Daarin hebben we als Dorpsraad echter geen specifieke rol.
De voorzitter en Dennis zetten een mogelijke reactie op papier.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Enkele inwonersmutaties worden uitgewisseld.
Zie ook bij agendapunt 2.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Invulling vacatures
De voorzitter neemt contact op met een mogelijke kandidate.
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht
Sinterklaas
De voorzitter doet verslag van het gesprek op 1 juli in De Loop’r van de gemeente en vertegenwoordigers
van de Rooise Stichting Papgat en de Stichting Sinterklaasintocht en het Ollandse Comite
Carnavalsoptocht en het Sinterklaascomite.
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Namens de Dorpsraad waren de voorzitter, Geert en Harrie aanwezig.
Het was een open, constructief en verhelderend gesprek. De betrokken partijen hebben aangegeven met
elkaar in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing. Het huidige subsidiebeleid ligt vast tot 2022. Dan
moet er een grondige evaluatie volgen van de uitwerking op de organisaties in de voormalige gemeente
Sint-Oedenrode. De gemeente geeft duidelijk aan dat ze geen enkele vereniging in de kou te laten staan.
8. afscheid Riet van Hout
De voorzitter geeft in zijn dankwoord aan dat Riet van Hout bijna 15 jaar zich heeft ingezet voor de
Dorpsraad. Hij bedankt haar voor haar inzet en betrokkenheid in al die jaren.
Als afscheidscadeau krijgt ze een “Ollands” pakketje.
Riet geeft aan dat ze het altijd met veel plezier heeft gedaan.
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Herinrichting P. Straat

Ad, Gerrit, Harrie

Werkgroep geformeerd voor uitvoering
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

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, Gerrit en Harrie
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