Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 3 september 2019
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen van harte welkom. Hij
hoopt dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer voldoende energie heeft opgebouwd.
Een speciaal woord van welkom gaat uit naar Arie Smetsers die namens de raadsfractie van HIER
aanwezig is bij deze vergadering.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 2 juli 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
De actiepuntenlijst wordt niet gewijzigd.
3. verslagen maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad van 15 juli 2019 en 19 augustus
2019
De leden zijn in het bezit van de verslagen van het overleg van 15 juli 2019 en van 19 augustus 2019.
Naar aanleiding van deze verslagen:
-reactie Dorpsraad op bezwaarschriften zendmast
De reactie staat op de lijst met ingekomen stukken voor de gemeenteraad.
-Eetpunt Olland
Op dit moment telt het Eetpunt nog maar 7 deelnemers. Samen met Welzijn De Meierij kijken we hoe we
het Eetpunt kunnen promoten. Daarvoor hebben we ook een aanvraag Leefbaarheidsbudget ingediend
-kunstwerk Dorpsplein
Er wordt een bedrijf ingezet om te kijken naar de bestaande (pomp)installatie.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:
 verleende evenementenvergunning voor de Ollandse kermis
 uitgewerkt verkeersplan met omleidingen voor de kermis
 rekening legeskosten voor de evenementenvergunning voor de kermis
 besluit definitieve vaststelling subsidie Dorpsraad 2018
 definitieve versie reactielijst bewonersavond herinrichting Pastoor Smitsstraat
 uitvoering Nota naar een duurzaam evenementenbeled Meierijstad 2019-2022
 informatie over de hoorzitting Bezwarencommissie over ingediende bezwaarschriften in verband
met de zendmast
 besluit Bezwarencommissie over bezwaarschriften zendmast
 overzicht afspraken gesprek over harmonisatie subsidies Ollandse carnavalsoptocht en
Sinterklaasintocht Olland
 uitnodiging inspraakbijeenkomsten Bomenbeleid
De Dorpsraad heeft niet deelgenomen aan het Bomencafe.
 uitnodiging overleg voorzitters Wijk- en Dorpsraden
 uitnodiging Beeldvormende raadsbijeenkomst over participatie Mobiliteitsvisie Meierijstad
De voorzitter kijkt of hij gaat deelnemen aan dit project.
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uitnodiging Beeldvormende raadsbijeenkomst voortgang Woonbeleid en uitvoering
De voorzitter woont deze bijeenkomst bij.
informatie over voortgang IBOR en uitnodiging tot deelname projectgroep
conceptprogramma ontvangst ambtenaren Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Olland op
maandag 30 september 2019

Overige ingekomen stukken:
 e-mail over overlast bewoonster Den Dries
De betrokken partijen hebben goed gereageerd op deze melding.
In het vervolg kunnen we dergelijke zaken beter rechtstreeks melden bij de wijkagent.
De wijkagent sluit incidenteel ook aan bij ons inloopspreekuur. We dienen een gezicht te krijgen bij
de wijkagent. Misschien kan de wijkagent zich presenteren in onze Nieuwsbrief en/of
jaarvergadering
 informatie KNHM over deelname aan wedstrijd Een Kern met Pit
5. Toekomstdocument
Voortgang Bouwen in Olland
Er wordt nog een afspraak gemaakt voor een gesprek van de gemeente met de Dorpsraden van Boerdonk,
Keldonk en Olland over de voortgang.
Op basis van dit gesprek plannen we eventueel een vervolggesprek van Olland met de twee betrokken
wethouders R. Compagne en J. Goyaerts.
De voorzitter gaat ook nog naar de Beeldvormende raadsbijeenkomst over het Woonbeleid gaat.
We concluderen dat er veel te weinig van de grond komt op het gebied van woningbouw.
De Dorpsraad spreekt ook haar bezorgdheid uit over de ontwikkelingen bij De Loop’r en de terugloop /
wegtrekken van leden bij de voetbalvereniging. We constateren een neerwaartse spiraal. Er is sprake van
een negatief sentiment en ook de betrokkenheid van de inwoners loopt terug.
Het is moeilijk om hierin een kentering aan te brengen.
We kunnen als Olland meedoen aan een project van de Rabobank. Die laat studenten in het kader van hun
eindscriptie onderzoek doen naar de leefbaarheid.
Binnenkort wordt door de gemeente ook de Leefbaarheidsmonitor uitgezet onder een groep inwoners van
Meierijstad.
Project Pastoor Smitsstraat: voortgang / overzicht ingekomen reacties
De definitieve versie van de reactielijst van de bewonersavond over het herinrichtingsplan voor de Pastoor
Smitsstraat is vastgesteld.
Dit is een goed voorbeeld van hoe de participatie rondom een project dient te verlopen.
Stand van zaken zendmast
De twee ingediende bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor de zendmast zijn door de
Bezwarencommissie ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De gemeente past het besluit dus ook niet
aan. We wachten de vervolgstappen in deze procedure af.
Stand van zaken glasvezel
De glasvezelkabel is in Olland aangelegd en ook de meeste huisaansluitingen zijn gerealiseerd.
Maar er is veel onduidelijkheid over de daadwerkelijke signaallevering.
Diverse zaken met betrekking tot de openbare ruimte
De middelen voor de uitvoering van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte zijn beperkt.
Het gewenste onderhoudsniveau wordt niet gehaald. We volgen de ontwikkelingen op de voet.
Bij de gemeente is melding gemaakt van de hoge bermbegroeiing langs delen van de Slophoosweg,
Boxtelseweg en Hofstad. De melding is ondersteund met foto’s.
Deze wegen vormen de routes voor de schoolgaande jeugd. In het kader van de verkeersveiligheid is
goed (over)zicht zeer belangrijk. Maak voor dergelijke meldingen gebruik van de gemeentelijke app.
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De snelheidsmeter met de smiley’s kan niet langs de Slophoosweg geplaatst worden. Dit komt door de
beperkte beschikbare ruimte langs de weg en het feit dat de weg niet als 60-km weg is ingericht. Ook heeft
het te maken met de stroomvoorziening van de meter die via een lantaarnpaal loopt.
We kunnen wel kijken naar aanvullende verkeersmaatregelen bijvoorbeeld in de vorm van wegmarkeringen
of slachtofferpoppen. Daarvoor kunnen we misschien een beroep doen op een bijdrage vanuit het
Leefbaarheidsbudget.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
De voorzitter heeft al enkele welkominfokaarten bij nieuwe inwoners bezorgd.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Invulling vacatures
De leden stemmen in met de benoeming van Carla van Heesch - Kastelijn tot nieuw lid van de Dorpsraad.
De voorzitter informeert haar over dit besluit.
Van de secretaris krijgt ze nog informatie over de Dorpsraad.
Stand van zaken kermis
De voorzitter informeert de leden over de laatste ontwikkelingen.
De gemeente heeft de evenementenvergunning verleerd en ook een uitgewerkt verkeersplan met
omleidingen opgesteld. De rekening voor de legeskosten van 125 euro is ook binnen.
De aanvraag voor de evenementenverzekering loopt.
Er is huis aan huis een flyer bezorgd met informatie over de kermisactiviteiten.
Als extra kermisattractie is de Mad Mill gehuurd. We melden dit nog bij de gemeente.
De voorzitter vindt het jammer dat ondanks de afstemmingen in hetzelfde weekend in Rooi een Oktoberfest
wordt gehouden.
Deze maand beslist de gemeenteraad over het nieuwe Kermisbeleid.
Voor de op te richten Stichting Kermissen Sint-Oedenrode zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger uit
Olland.
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht
Sinterklaas
De gemeente heeft de gemaakte afspraken tijdens het gesprek op 1 juli op papier gezet en naar de
betrokken partijen gestuurd. De secretaris informeert bij het Ollandse Comite Carnavalsoptocht en het
Sinterklaascomite naar de laatste stand van zaken.
Ontvangst ambtenaren Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Olland op maandag 30 september
2019
De voorzitter en de secretaris hebben dinsdagmiddag 3 september 2019 het conceptprogramma besproken
met de twee betrokken buurtadviseurs.
Het gaat om de ontvangst van twee groepen van zo’n 20 ambtenaren. Zowel de gemeente als de Dorpsraad
verzorgen een presentatie. Afsluitend gaan de ambtenaren nog kijken op de beugelbaan. Gezien de
beperkte tijd informeert de gemeente tijdens de busreis van Veghel naar Olland al de ambtenaren.
Naast de voorzitter en de secretaris is maandagochtend Jolanda van Hoof aanwezig en in de middag Gerrit
van Gorkum.
Overleg voorzitters Wijk- en Dorpsraden
Op 25 september 2019 staat het overleg op het programma.
Nieuwsbrief
We proberen voor de kermis nog een Nieuwsbrief uit te brengen met de volgende onderwerpen:
kermis, herinrichting Pastoor Smitsstraat, stand van zaken zendmast en glasvezel, de de
Leefbaarheidsmonitor, presentatie van de twee nieuwe leden van de Dorpsraad.
Dennis stuurt nog een maltje naar de leden voor een mogelijke bijdrage aan de Nieuwsbrief.
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Uitje Dorpsraad
De meeste leden nemen deel aan het Uitje op zondag 29 september 2019. We starten op het einde van
de zondagmorgen en sluiten af op de Ollandse kermis.
Ook Riet van Hout en Ingrid van Doornewaard worden uitgenodigd.
We zorgen nog voor een afscheidscadeau voor Ingrid.
Contact met parochiebestuur
De secretaris stuurt het emailadres van de secretaris van het Parochiebestuur H. Oda naar Stephan v.d.
Moosdijk.
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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