Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 4 februari 2020
Aanwezig:
Afwezig:

G. van Gorkum, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, 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 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 januari 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
De actiepuntenlijst wordt niet gewijzigd.
3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 20 januari 2020
De leden zijn in het bezit van het verslag.
Naar aanleiding van dit verslag:
-deelnemers maandelijks overleg
Naast de buurtadviseur en de voorzitter van de Dorpsraad nemen ook vertegenwoordigers van Welzijn
De Meierij en Woonmeij deel aan het overleg. Ook schuiven soms raadsfracties en de wijkagent aan.
Maar er komen bijna geen bezoekers naar het overleg.
-zendmast
De zitting dient bij de Rechtbank op 5 maart zover ons bekend is. Definitieve bevestiging hiervan is nog
niet ontvangen. De vraag wordt gesteld wat de juridische gevolgen voor de procedure zijn nu een
bezwaarmaker zijn woning heeft verkocht.
-procedure toewijzing huurwoningen
Er gelden wettelijke spelregels voor de toewijzing van huurwoningen waaraan Woonmeij zich ook te
houden heeft. Het blijkt dat een aantal oud-bewoners weer terugkeren naar de nieuwe woningen aan De
Misse.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:
 uitnodiging raadsfractie Hart voor bijeenkomst “Niet mauwen maar bouwen” op 30 januari in
Schijndel. De voorzitter was aanwezig bij deze bijeenkomst. Zie bij agendapunt 5.
 informatie over voortgang project Pastoor Smitsstraat
 verzoek Buurtadviseur om actiepunten / werkzaamheden in 2020 in Olland door te geven
 programma van en informatie over de Platformbijeenkomst Wijk- en Dorpsraden op 11 maart
De voorzitter, de secretaris en Carla gaan naar deze bijeenkomst.
 informatie over de ontwikkelingen rondom de Ollandse kerk
Zie bij agendapunt 4.
 informatie over de provinciale subsidieregeling Buurtfonds Noord-Brabant
De secretaris geeft een korte toelichting op deze regeling.
Elk jaar is een vastgesteld bedrag beschikbaar en kan een aanvraag voor een bijdrage worden
ingediend. Dit volgens de regel wie het eerst komt, het eerst maalt.
Daarbij gaat het om projecten / activiteiten op het gebied van buurtcultuur, buurtnatuur, buurtwater
en schoolpleinen van de toekomst. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerking,
duurzaamheid en klimaatverandering. De Ollandse basisschool maakt al gebruik van deze regeling
voor de vernieuwing van het schoolplein.
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Overige ingekomen stukken:
 reactie Ouderraad basisschool: wijziging contactgegevens
 verzoek Comite Carnavalsoptocht Olland voor overboeken subsidiebedrag
 verzoek Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant voor medewerking aan enquetes over
woningbouw en leefbaarheid
De Dorpsraad heeft de vragenlijsten ingevuld.
5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten:
Wonen en bouwen
De voorzitter informeert de leden over de voortgang / stand van zaken van de 3 ingediende principeverzoeken.
De projectontwikkelaar Coresta uit Eindhoven is betrokken bij de plannen voor de Ollandse kerk en de
directe omgeving. We krijgen nog geen informatie over de concrete invulling van dit plan. Het is nog te
prematuur.
De gemeente werkt mee aan de eerste fase van het plan van M. van Hoof. Dit geldt nog niet voor de tweede
fase. Ze kijken nog naar de verdere stedenbouwkundige invulling en andere onderdelen van het plan.
Bij het plan tussen Pastoor Smitsstraat 17 en 21 zijn er ook ontwikkelingen en hebben de initiatiefnemers
op korte termijn een gesprek met de gemeente over de concrete invulling van het plan.
De voorzitter doet verslag van de bijeenkomst Niet mauwen maar bouwen van de politieke partij HART op
30 januari in Schijndel. Het leverde weinig concrete informatie op en het bleef eigenlijk bij “mauwen”.
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid
De werkgroep maakt een afspraak voor overleg met Dianne van Erp - v.d. Tillaart van Welzijn De Meierij
over de leefbaarheid / voorzieningen in Olland.
AED’s
Er wordt goed samengewerkt binnen de werkgroep van de gemeente. Maar het harmoniseren van het
beleid op dit terrein vergt de nodige tijd en energie.
Openbare ruimte
Project Pastoor Smitsstraat
Bij het overleg eind januari hebben we gevraagd om een grove planning van alle werkzaamheden.
De bewonersbrief zetten we ook op onze website. In de Nieuwsbrief van maart besteden we ook aandacht
aan dit project.
Kunstwerk Dorpsplein
Het alternatieve plan voor het kunstwerk van de Dorpsraad werd door de gemeente positief ontvangen.
We nemen contact op met Richard Markus om de uitwerking/technische invulling verder uit te werken.
Richard zal waarschijnlijk ook een rol spelen in de invulling/onderhoud van dit gedeelte van het dorpsplein
met de rustplaats, watertappunt, buurtbieb
Mobiliteitsvisie / verkeershinder
Ben maakt deze maand nog een afspraak met de gemeente.
Kermis
De voorzitter vraagt bij de gemeente een bijdrage aan voor de kermis in Olland.
De leden krijgen van de voorzitter de notitie over de op te richten kermisstichting in Sint-Oedenrode met
het verzoek om eventuele reacties / opmerkingen door te geven.
Cultuur en recreatie
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
Energietransitie / duurzaamheid
De bijeenkomst over woningisolatie op 30 januari in Olland werd maar door zo’n 18 personen bezocht.
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Op het gebied van windmolens zijn er plannen voor vestiging in de Schijndelse Heide en Rooise Heide
in het gebied nabij het sportpark in Schijndel. We houden de ontwikkelingen in de gaten.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen,
geboorten, overlijden
Enkele mutaties worden uitgewisseld.
7. wat verder ter tafel komt / lopende punten
Invulling vacatures
De leden blijven op zoek gaan naar nieuwe leden.
Stand van zaken ontwikkelingen MFA De Loop’r
Eind januari is de eerste Nieuwsbrief over de ontwikkelingen bij De Loop’r huis aan huis bezorgd.
De kwartiermaker is zich aan het inlezen en heeft met diverse Ollanders gesprekken.
We vragen aan de kwartiermaker of hij een bijdrage wil leveren aan de Nieuwsbrief van de Dorpsraad die
uitkomt in maart
Invulling - opzet Ollands Overleg
In het ene jaar organiseren we een openbare jaarvergadering voor alle inwoners en in het andere jaar een
overleg met alle Ollandse verenigingen en instellingen.
We denken aan een overleg in mei. We informeren op tijd de verenigingen en vragen om eventuele
agendapunten / gespreksonderwerpen in te dienen.
Vanuit de Dorpsraad stellen we de evaluatie van ons Toekomstdocument, mogelijkheden voor
samenwerking tussen verenigingen en een mogelijke gezamenlijke zwerfvuilactie aan de orde.
We zetten het Ollands Overleg op de agenda van onze vergadering in maart.
Nieuwsbrief Dorpsraad
In maart verschijnt de eerste Nieuwsbrief van 2020.
Daarin besteden we aandacht aan het project Pastoor Smitsstraat (door de voorzitter), de kermis ( door
Carla), het kunstwerk Dorpsplein (door Gerrit / Geert), de wijkagent (via Dennis) en De Loop’r (via de
kwartiermaker).
Opvulling bermen wegen buitengebied
Er worden vraagtekens gezet bij de wijze van opvullen van de bermen van wegen in het buitengebied.
Dit is met zand gedaan terwijl gebroken puin een betere optie is.
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Herinrichting P. Straat

Ad, Gerrit,
Harrie

Werkgroep geformeerd voor uitvoering

Vacature Dorpsraad

Allen

Elk lid benadert een inwoner voor een mogelijk
lidmaatschap

Sluiting kerk Olland

DB

Gesprek met parochiebestuur H. Oda

Verkeerssituatie Slophoosweg.
Boxtelserweg. Horst en Hofstad

Ben

Inventarisatie mogelijkheden.

Ollands Overleg 2020

DB

Vaststellen datum en organisatie

Financieel Jaarverslag 2019 en
instellen Kascontrolecommissie

Penningmeester

Opstellen jaarrekening en formeren

project herinrichting

Kascontrolecommissie

Focuspunten 2020:
Wonen en bouwen

Ad, Dennis en Stephan

Maatschappelijke agenda / leefbaarheid

Gerrit, Harrie en Jolanda

AED’s

Ad, en Harrie

Openbare ruimte (o.a IBOR)

Ad, Geert en Hans

Kermis

Carla en Ad

Cultuur / recreatie

Geert, Gerrit en Ad

Mobiliteitsvisie / verkeershinder

Ben en Geert

Energietransitie / duurzaamheid

Dennis

4

