Notulen dorpsraadvergadering via skype 12 mei 2020.
Aanwezig via skype: Ad van der Heijden Dennis Zwiers, Hans Verboort, Jolanda van Hoof, Gerrit van
Gorkum, Ben van Ditmars, Stefan van de Moosdijk, Carla van Heesch, Geert van Kollenburg
Afwezig met kennisgeving: Harry Heerkens.
1) Opening:
Ad heet alle aanwezigen van harte welkom.
2) Ingekomen stukken:
 Mail Energie Coöperatie Meijerijstad over statiegeld alliantie: Ad handelt dit af
 Persbericht van Meijerijstad over glasvezel in de kleine kernen: Ad bespreekt dit met Hans
Rooijakkers i.v.m werkzaamheden Pastoor Smitsstraat. Na uitvoering zorgen dat de straat
niet opnieuw open gaat.
 Ook heeft iedereen van Harry het verslag ontvangen van het overleg met de buurtadviseur.
Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen
3) Stand van zaken wonen en bouwen.
 Er is een Informatief gesprek geweest van eigenaren met gemeente over
(bouw)mogelijkheden van perceel Pastoor Smitsstraat 48. Gemeente wil hier onder
voorwaarde medewerking aan verlenen. Initiatiefnemers gaan plannen nu verder
uitwerken. Tevens is bekend geworden dat er op korte termijn een uitbater komt van de
Dorpsherberg. Hoe dat dit zich verhoudt tot de mogelijke bouwplannen is aan de
initiatiefnemers en hebben wij geen invloed op.
 Investeerder voor bouwplannen m.b.t kerk en achterliggend terrein heeft nog geen
vervolgstappen kunnen maken i.v.m klein juridisch probleem over huurconstructie van
oude zendmast. We gaan ervan uit dat dit snel opgelost is en dat men dan verder kan
gaan met plannen maken en verdere procedure daaromtrent.
 Ontwikkeling bouwplannen Pastoor Smitsstraat 19-21 zijn gaande. Verwachting is dat
hier in loop van dit jaar concrete activiteiten zullen gaan plaatsvinden.
 Projekt Maarten van Hoof is ook gaande in de procedure maar er moeten nog een paar
kleine hobbels worden weggenomen cq gegevens worden aangeleverd alvorens men
verder kan in de procedure. Hier is onze verwachting dat definitief wijziging van
bestemmingplan pas einde van het jaar zal zijn
4) Leefbaarheidsonderzoek.
 Iedereen heeft hier een samenvatting van ontvangen. Headlines zullen nader besproken
gaan worden met buurtadviseur en Welzijn de Meierij en gepresenteerd gaan worden in
het najaar tijdens het Ollands Overleg. Degene die interesse heeft is de uitkomst van de
leefbaarheidsmonitor te vinden op de gemeente website
5) Aed s.
 Werkgroep bestaande uit de 3 hartsave stichtingen, vertegenwoordiging dorps- en
wijkraden en gemeente heeft al flinke vooruitgang geboekt. Om definitief een aantal
zaken af te maken en vervolgstappen in gang te zetten zal er eerst duidelijkheid moeten
komen vanuit de politiek. De raad zal collegevoorstel in de kadernota moeten
goedkeuren alvorens we verder kunnen.

6) Openbare ruimte:
 De gemeente is druk met de Pastoor Smitsstraat bezig. In juni vindt er overleg plaats
over planning en uitvoering fase 2 en 3
 Kunstwerk en dorpsplein. Richard Markus zou de opdracht ontvangen voor herinrichting
aanplant en inrichting rustplaats .Binnenkort komt er een overleg over de mogelijkheden
tussen Richard, Geert, Gerrit en Ad over de mogelijkheden en benodigde technische
aanpassingen inzake het kunstwerk. Geert komt hierover met een voorstel en regelt de
bijeenkomst. Voor verdere vragen over kunstwerk en evt inzet kunstwacht kunnen we
Arno van Alebeek van de gemeente voor benaderen.
 Het onderhoud van het Laarzenpad, looppad naar basisschool en aanplant perken in Den
Ekker verdienen aandacht. Ad maakt melding bij de gemeente hierover via de app.
7) Verkeershinder veiligheid:
 Ben is hierover in gesprek met gemeente en dan met name over het te hard rijden op
wegen in het buitengebied. Gedragsverandering en bewustwording hierin zou met name
de insteek moeten zijn bij de aanpak van deze problematiek. Met hulp van Veilig
Verkeer Nederland kunnen we hiervoor diverse trajecten opstarten. Ben gaat hier verder
mee aan de slag.
8) Kermis.
 De attracties zijn besproken inclusief de mad mill. Het bijprogramma is af.
 Bespreekpunten voor de volgende keer:
i. Wat doen we als er andere kermissen verplaatst worden? Met het risico dat
kermisexploitanten Olland afzeggen? De kermis in Sint Oedenrode is afgelast.
ii. De evenementenverzekering is niet nodig. De vergunning wordt zo laat mogelijk
aangevraagd vanwege corona.
iii. Wat doen we met anderhalve meter afstand. Is dit haalbaar op een kermis?
iv. Op 25 mei is er een volgende plenaire vergadering over het oprichten van een
stichting Rooi Kermis. Dit mede onder begeleiding van de gemeente.
9) Inwonersmutaties:
 De nieuwe inwoners worden besproken. Dennis zorgt voor nieuwe USB sticks met alle
informatie over Olland die Ad daarna kan afgeven bij de nieuwe bewoners
10) Wat verder ter tafel komt:
 De zendmast is eindelijk rond. Bezwaarmaker heeft nog de mogelijkheid om in beroep te
gaan maar op moment van behandeling zal deze geen belanghebbende meer zijn dus is
de verwachting dat er geen hoger beroep wordt aangetekend. Ad stemt af met
gemeente over vervolg procedure en m.n over de wens voor één contactpersoon. Dennis
zal contact opnemen met KPN over de verdere gang van zaken.
 Ben stuurt het financieel verslag en kascontroleverslag 2019 naar de gemeente. Vanaf
volgend jaar is dat niet meer nodig
 Stavaza De loop’r: Ad heeft in mei brief verstuurd naar bestuur over de stand van zaken
en heeft hierop antwoordt ontvangen van de kwartiermeester Henk Frickel. Deze mail is
besproken in de vergadering. Inmiddels is het nieuwe bestuur rond. Ook heeft het
(interim)bestuur van de Loop’r een brief met de laatste stand van zaken verstuurd naar
alle mensen die zich als vrijwilliger hadden aangemeld. Al met al ziet het er weer





rooskleuriger uit qua nieuw bestuur en is er ook een actieve activiteitencommissie bezig
om evenementen en activiteiten naar de Loop’r te halen. Kort is er ook nog stil gestaan
met wat problemen omtrent het Ollands Keezentoernooi maar het is aan het bestuur om
dit verder af te handelen. Zeker is dat het Keezentoernooi ook dit- en komend jaar in de
Loop’r gehouden wordt
N.a.v de informatiebrief en de vraag om met ideeën te komen voor invullingen voor de
Loop’r. Hierover is even gebrainstormd en Ad zal deze uitkomsten mailen naar het
bestuur van de Loop’r
Nieuwsbrief voor juni komt eraan. Half juni moet kopij hiervoor aangeleverd zijn:
i. Item zendmast door Dennis
ii. Ad schrijft iets over glasvezel en voortgang Project Pastoor Smitsstraat en evt
over onderhoud openbare ruimte en meldingen via “mijn gemeente app”
iii. Dennis verzorgt ook item over uitkomst leefbaarheidsmonitor
iv. Carla schrijft iets over de kermis.
v. Ad vraagt Henk Frickel een stukje te schrijven over de Loop’r

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 2 juni 2020. (hopelijk in de Loop’r)
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