Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 4 juni 2019
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom
gaat uit naar Geert van Kollenburg, het nieuwe lid van de Dorpsraad.
Geert stelt zich aan de leden voor. Hij hoopt dat hij een positieve bijdrage kan leveren.
De voorzitter wenst hem veel succes toe.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 mei 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-strepen op Slophoosweg
Op delen van de Slophoosweg zijn aan de zijkant stippellijnen aangebracht.
We vragen aan de gemeente wat hiervan het doel is.
-krediet voor aanpak Nieuwstraat
De gemeente heeft een bedrag gereserveerd voor het opknappen van de Nieuwstraat.
-USB-sticks+ kaart voor nieuwe inwoners
Tijdens deze vergadering stellen we een lijstje op van nieuwe inwoners.
De voorzitter krijgt van Dennis alvast 10 USB-sticks om uit te reiken aan nieuwe inwoners.
-Uitje Dorpsraad
Het uitje van de leden van de Dorpsraad en hun partners vindt plaats in september 2019.
-voorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant schuift aan bij onze vergadering op dinsdag 2 juli
2019. Door dit bezoek begint de vergadering al om 20.00 uur.
Actielijst
De actiepuntenlijst is al aardig ingekort.
3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 17 mei 2019.
Naar aanleiding van dit verslag:
-Laarzenpad
Dit onderwerp ligt nu op het bordje van de juristen van het Waterschap en de gemeente.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:
 verslag Platformbijeenkomst Dorps- en Wijkraden met de gemeente op 8 mei 2019
Er zijn plannen om weer een voorzittersoverleg van Dorpsraden in het leven te roepen.
In dit verband is aan de Dorpsraden gevraagd om maximaal drie actiepunten / vraagstukken in te
dienen. Voor Olland gaat het om:
-woningbouw
-terugloop leerlingen basisschool en verenigingen. Wat kunnen we hier aan doen buiten het bouwen
van huizen
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-verminderende betrokkenheid bij / verantwoordelijkheidsgevoel voor en trots zijn op dorp door
inwoners. Is het een kwestie van mentaliteit / de tijdsgeest!?
mededeling dat de Leefbaarheidsmonitor niet voor de zomervakantie maar in het najaar wordt
uitgezet
uitnodiging bijeenkomst voor Jonge Mantelzorgers
informatie over kick-off Walking Sports
uitnodiging voor ontmoetingsdag Platform Gastvrij Meierijstad op 19 juni 2019
vraag / verzoek om medewerking Dorpsraad Olland aan de Organisatiedag voor 450 ambtenaren
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op maandag 30 september 2019
Voor Olland gaat het om de organisatie van twee workshops over de wijze waarop Olland diverse
zaken heeft aangepakt.
De Dorpsraad verleent haar medewerking op deze laatste Ollandse kermisdag.
Verzetten van de bijeenkomst van de Projectgroep Pastoor Smitsstraat van 18 juni 2019 naar 25
juni 2019
verzoek beschikbaar stellen informatiemateriaal over Olland voor de bijeenkomst voor nieuwkoners
in de gemeente Meierijstad op 19 juni 2019.
We zorgen voor de USB-stick en enkele nieuwsbrieven.

De secretaris zorgt ervoor dat de leden tijdig de uitnodigingen voor bijeenkomsten / activiteiten ontvangen.
Zo kunnen ze een afweging maken of ze wel of niet gaan of deelnemen.
Overige ingekomen stukken:
 e-mail van politieke partij HIER met het verzoek voor een kennismakingsbezoek aan Olland van de
partij en de nieuwe wethouder Rik Compagne.
De voorzitter en de secretaris ontvangen de delegatie op zondag 23 juni 2019 in de voormiddag.
 Kleine Kernen Magazine – voorjaar 2019
 Polis Nationale Nederlanden AVB Dorpsraad Olland
De kosten voor dit jaar bedragen 136,32 euro.
 e-mail De Loop’r: bevestiging verzetten datum vergadering Projectgroep Pastor Smitsstraat van 18
naar 25 juni 2019
 Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant - VKKNB
Ter informatie voor het bezoek van de voorzitter van de VKKNB aan onze vergadering op 2 juli 2019
heeft de voorzitter deze nieuwsbrief doorgestuurd naar de leden.
In deze Nieuwsbrief wordt ook aandacht besteed aan het onderwerp: Collectief asbestsanering in
uw dorp aanpakken. Hierover hebben we in onze vergaderingen weleens gesproken als mogelijk
item / actiepunt.
Maar vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken per 2028 te verbieden
verworpen. Dat is dus van de baan.
5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland
De voorzitter heeft gesprekken gehad met betrokken partijen, grondeigenaren e.d.
Tijdens de Jaarvergadering heeft Oscar van Limburg van de gemeente Meierijstad een toelichting gegeven
op de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken.
Zie ook het verslag van de Jaarvergadering.
Op 12 juni 2019 vindt het volgende overleg met de gemeente plaats.
Als afscheidscadeau voor wethouder Eric van den Bogaard nemen we een ”Ollands pakketje” mee.
Project Pastoor Smitsstraat: presentatie ontwerpplan
De presentatie door de gemeente van het ontwerpplan tijdens de Jaarvergadering en in de foyer werd druk
bezocht en is in een goede sfeer verlopen. De ingekomen reacties en opmerkingen worden nu verwerkt.
Zie ook het verslag van de Jaarvergadering.
De bijeenkomst van de Projectgroep is verzet van 18 juni 2019 naar 25 juni 2019.
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Er zijn nieuwe sleutels gemaakt voor de stroomkast op het Dorpsplein.
Na afloop van de Projectgroepbijeenkomst is op locatie ook gekeken naar het kunstwerk.
Voor het onderhoud van het dadelijk opgepimpte Dorpsplein is de gemeente op zoek naar een lokale
Ollandse ondernemer. De voorzitter heeft hiervoor enkele Ollandse hoveniers benaderd. Er is een mogelijke
kandidaat.
Stand van zaken zendmast en glasvezel
De tweede fase van de vergunningsprocedure voor de zendmast is volgens de voorzitter afgesloten. We
wachten de ontwikkelingen af.
De werkzaamheden voor de aanleg van de glasvezel in Olland ligt op dit moment stil.
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
Evaluatie en verslag Jaarvergadering op 15 mei 2019
De leden zijn in het bezit van het verslag van de Jaarvergadering. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De opkomst was volgens verwachting maar de jongeren waren duidelijk ondervertegenwoordigd.
Uit de gesprekken met de bezoekers kwam naar voren dat het werk / de activiteiten van de Dorpsraad
positief wordt gewaardeerd.
Jaarrekening en Jaarcontrole 2018
De Jaarrekening 2018 is bij de gemeente ingediend.
Uit een nadere controle kwam naar voren dat de Dorpsraad enkele rekeningen die voor de gemeente
bestemd waren heeft betaald. Dit is bij de gemeente gemeld.
Met De Loop’r is afgesproken dat voortaan voor de vergaderingen van de Dorpsraad 2 uur in rekening
wordt gebracht en voor het maandelijks overleg met de buurtadviseur / het inloopspreekuur 1 uur.
Nieuwsbrieven: kosten - keuze voor zwart-wit of in kleur
Het printen in kleur kost 140 euro meer dan in zwart-wit.
Voortaan printen we de nieuwsbrief weer in zwart-wit.
Invulling vacatures
We willen er graag 1 / 2 nieuwe leden bij.
Stand van zaken Kermis Olland 2019 en vervolgtraject
De voorzitter informeert de leden over de stand van zaken / voortgang.
Op 14 mei 2019 vond het eerste overleg plaats met de partijen die in Rooi, Boskant, Nijnsel en Olland de
kermissen organiseren. Dit met het doel om te komen tot een Stichting Kermissen Sint-Oedenrode.
Nu neemt de voorzitter nog deel aan dit overleg. Maar in het te vormen stichtingsbestuur dient een andere
vertegenwoordiger uit Olland zitting te nemen. Jolanda van Hoof wil dit wel doen.
De Dorpsraad heeft een officieel verzoek ingediend bij de gemeente voor een financiele bijdrage.
De Dorpsraad vraagt de evenementenvergunning aan en zorgt ook voor de evenementenverzekering.
Voor 15 juli 2019 brengen we de derde Nieuwsbrief van dit jaar uit met onder andere het kermisprogramma.
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht
Sinterklaas
De gemeente wil graag een gesprek beleggen met de Dorpsraad en de Rooise Stichting Papgat en de
Stichting Sinterklaasintocht. We krijgen van de gemeente nog enkele mogelijke data voor dit gesprek door.
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Stand van zaken Vrijwilligersprijs De Beuk
We reiken De Beuk uit tijdens een bijeenkomst in het najaar.
Vergadering Dorpsraad op 2 juli
De vergadering op 2 juli 2019 begint al om 20.00 uur.
Dan komt dus de voorzitter van de VKKNB op bezoek.
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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