Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 5 januari 2021
Aanwezig:
Afwezig:

B. van Ditmars, G. van Gorkum, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d.
Heijden, mw. J. van Hoof, G. van Kollenburg, H. Verboort en D. Zwiers
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1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur deze digitale vergadering en heet iedereen welkom met de beste wensen.
Hij hoopt op een mooi 2021, zeker ook voor Olland.
De voorziter en de secretaris zitten in De Loop’r en de overige leden thuis.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 1 december 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-AED-hulpverleners: vanwege de privacyregels krijgen we geen contactgegevens van de 22 AEDhulpverleners in Olland.
-overleg met Stadsdichter
Het overleg met de Stadsdichter is verzet naar de tweede week van januari 2021.
-Mijmerbank in Olland
Woensdagmiddag 13 januari bekijken vertegenwoordigers van het comite Meierijstad Mijmert de locatie
voor de mijmerbank bij de rust/ontmoetingsplek op het Dorpsplein. Waarschijnlijk komt er een keuze van
symbolen die kenmerkend zijn voor de coronacrises en
-overleg 2 december 2020 Dorpsraad – gemeente
In het overleg hebben de voorzitter en de secretaris met de wijkwethouder en de buurtadviseur de
Ollandse zaken / onderwerpen besproken. Er zijn geen nieuwe zaken aan de orde gekomen. Het was
een goed bijpraatmoment.
3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 21 december 2020
De leden zijn in het bezit van het verslag.
Naar aanleiding van dit verslag:
-digitale informatieavond over zon en windenergie op maandag 11 januari 2021
De voorzitter en Dennis nemen deel aan deze bijeenkomst. Zie ook bij agendapunt 5.
-behoeftepeiling vergroenen / afkoppelen regenwaterafvoer
De Dorpsraad gaat in overleg met de Wijkraad Plein in Schijndel die ervaring cq een plan van aanpak heeft
met het afkoppelen.
-kinderopvang Olland
We horen van inwoners dat de kinderopvang in Olland vol zit en er een wachtlijst bestaat. De Dorpsraad
gaat in gesprek met de kinderopvangorganisatie over mogelijke oplossingen.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad:
-subsidie Dorpsraad 2021
De Dorpsraad krijgt dit jaar van de gemeente 3.701 euro.
-subsidie Ollands Carnavalscomite 2021 Voor het comite is 500 euro beschikbaar.
-subsidie Sinterklaas Comite Olland 2021 Dit comite krijgt 850 euro.
De twee organisaties zijn via mail op de hoogte gesteld van de subsidietoekenning.
-uitnodiging voor interview voor opstellen beleid Vitaal wonen voor senioren in Meierijstad
De voorzitter maakt een afspraak voor het interview.
-uitnodiging voor digitale beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad over uitdaagrecht op 6 januari 2021:
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De voorzitter stuurt de uitnodiging door naar de leden zodat deze eventueel zelf kunnen bepalen of ze
deelnemen aan deze bijeenkomst.
-reactie wethouder Rik Compagne op mail Dorpsraad met krantenartikel over Olland uit de oude doos uit
het Eindhovens Dagblad van 2003: Heerlijk rustig en zo in de stad. Dit artikel kreeg de voorzitter van
Richard Markus.
-reactie gemeente op brief en betoog Dorpsraad over zonneparken
Zie bij agendapunt 5.
-informatie en persbericht Mijmerplekken en podcasts
-controle mailadressen Wijk- en Dorpsraden
-kerstattentie gemeente voor alle Wijk- en Dorpsraden
Ook de leden van de Ollandse Dorpsraad hebben van de gemeente een kerstattentie gekregen. De
secretaris heeft deze bij de leden aan huis bezorgd. De voorzitter heeft een bedankmailtje gestuurd
naar onze buurtadviseur.
Overige ingekomen stukken:
-email bestuur De Loop’r met informatie over de stand van zaken voor gebruikers/huurders
De leden krijgen deze mail ter informaatie toegestuurd.
-Nieuwsbrief ARK over De Geelders
De voorzitter stuurt deze nieuwsbrief ter informatie door naar de leden.
-verslag overleg voorzitters Wijjk- en Dorpsraden
De voorzitter stuurt dit verslag ter informatie door naar de leden.
-nota nieuwe premie Bedijfsaansprakelijkheidsverzekering Nationale Nederlanden
De premie bedraagt 202,68 euro.
-Kleine Kernen Magazine december 2020
5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten
Wonen en bouwen
Op dit moment zijn over de bestaande bouwplannen geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Er is mailverkeer geweest met de bewoners van de nieuwbouwwoningen Het Binneveld bij het sportveld.
Het huidig sportveldje is groter als we eerder dachten. Het gaat om een terrein van zo’n 3.800 m2.
We nemen deze maand nog contact op met Coresta als we niets horen over de voortgang van het bouwplan
voor de kerk en het sportveld.
Voor het terrein van de woning aan de Pastoor Smitsstraat, die door een brand is verwoest, is een bouwplan
voor 2 woningen ontwikkeld.
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid
Eetpunt Olland
De oproep In de Nieuwsbrief voor enthousiaste vrijwilligers die graag willen koken voor het eetpunt heeft
enkele reacties opgeleverd. Op dinsdag 12 januari komt de werkgroep weer bijeen voor overleg. Er wordt
positief gedacht over een doorstart.
AED
Dit onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
Openbare ruimte
Project Pastoor Smitsstraat
In de weken 2 t/m 4 2021 wordt de kruising Schootsedijk – Ollandseweg - Pastoor Smitsstraat aangepast.
In week 11 van 2021 start de herinrichting / renovatie van de Pastoor Smisstraat tussen de Schoolstraat en
de Boxtelseweg / Slophoosweg. Als alles meezit wordt deze klus in week 28 afgerond.
Het aangepakte gedeelte van de Pastoor Smitsstraat tussen Den Toel en de Roest ziet er mooi uit.
De voorzitter heeft een mailtje gestuurd naar de gemeente over de aanplant van Den Ekker die nog steeds
niet is uitgevoerd.
Kunstwerk en invulling ontmoetingsplek Dorpsplein

2

De opknapbeurt voor de rust/ontmoetingsplek op het Dorpsplein is in december 2020 opgeleverd. Het ziet
er mooi uit.
Op 22 februari 2021 gaan we proefdraaien met het kunstwerk. Het is de bedoeling om het water zo’n 2
meter te laten stromen. Er is een ontwerp gemaakt van cortenstaal voor het informatiebord over het
kunstwerk de Bron. Gerrit stuurt het ontwerp en de concepttekst voor het bord door naar de leden.
Het beschikbare budget voor herstellen van het kunstwerk is toegevoegd aan het budget voor de
herinrichting van de Pastoor Smitsstraat.
Mobiliteitsvisie / verkeershinder
Dit actiepunt omvat niet alleen de Boxtelseweg en de Slophoosweg maar ook alle andere wegen in het
buitengebied van Olland. In overleg met het VVN is gekeken naar mogelijke acties / activiteiten om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om stickers plakken op afvalcontainers,
snelheid meten met laserguns, een buurtonderzoek en het plaatsen van verkeers/waarschuwingsborden.
Volgens de huidige gegevens val de gemeente wijkt dit gedeelte van Olland niet af qua metingen en
verkeersongevallen e.d. We willen toch graag beschikken over actuele data op dit terrein.
De werkgroep kijkt naar de mogelijke acties / activiteiten.
Kermis
Carla neemt contact op met Erik van Nuland over de voortgang / stand van zaken.
Energietransitie / duurzaamheid
Aanleg zonneparken
De leden zijn in het bezit van de reactie van de gemeente op onze brief en het betoog over de zonneparken
in Olland. De voorzitter is teleurgesteld over het geringe aantal reacties van de leden op dit schrijven.
Uit de ingediende reacties van de leden komen de nodige vragen naar voren. Ook de leden die nog niet
gereageerd hebben sturen hun eventuele vragen voor maandag 11 januari door naar de voorzitter. De
vragen kunnen we aan de orde stellen tijdens de gemeentelijke digitale informatiebijeenkomst op de 11e.
We gaan voor dit moment nog niet in gesprek met de twee leveranciers Statkraft en ZonXP. We willen eerst
duidelijkheid over de rol van de gemeente in het communicatie- en informatietraject. In principe is de
Dorpsraad niet tegen de komst van de zonneparken. Onze rol is zorgen dat inwoners voldoende op de
hoogte worden gesteld en over de juiste informatie beschikken om daar zelf een besluit over te nemen cq
een mening te vormen. Verder moeten we ervoor zorgen / ervoor waken dat Olland niet onevenredig wordt
belast met de parken en ons buitengebied een aaneenschakeling wordt van zonneparken.
6. wat verder ter tafel komt / rondvraag
Rondvraag
-jaarkalender evenementen 2021
De secretaris stuurt een mail naar de Ollandse verenigingen om hun evenementen / activiteiten te
melden die op de rol staan. Die vermelden we dan op de jaarkalender op onze website.
-financieel jaarverslag 2020
De penningmeester stelt een concept-jaarverslag 2020 op.
-actiepuntenlijst 2021
De door de voorzitter opgestelde actielijst wordt aan dit verslag toegevoegd.
We bespreken dit onderwerp tijdens de volgende vergadering.
Actiepunten voor 2021?
 Wonen en bouwen
 Maatschappelijke agenda/leefbaarheid
 Eetpunt
 BIN?
 Kinderopvang/Gastouderschap?
 Openbare ruimte
 Project Pastoor Smitsstraat incl dorpsplein en kunstwerk
 Invulling van Integraal Gebieds Beheer Plan
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 Mobiliteitsvisie / verkeershinder-veiligheid
 Verkeersveiligheid buitengebied Olland
 Cultuur en recreatie:
 Kermis
 Verbinding kern-fietspad achter de Misse
 Nieuwe wandelroutes i.s.m horeca?
 Energietransitie / duurzaamheid
 Zonneparken/windmolens
 Vergroenen wijk / afkoppelen hemelwater
-nieuwsbrief 4 – december 2020
We hebben positieve reacties gekregen op de laatste nieuwsbrief.
De voorzitter sluit om 21.50 uur deze vergadering af.
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp
Herinrichting P. Straat

Wie

Actie

Ad, Gerrit, Harrie

Werkgroep geformeerd voor uitvoering
project herinrichting

Dorpsplein / kunstwerk

Geert/Gerrit

Voorstel uitwerken m.b.t kunstwerk en overleg
plannen met Ad/ Richard Markus over uitvoering

Verkeerssituatie Slophoosweg.
Boxtelseweg. Horst en Hofstad

Ben

Inventarisatie mogelijkheden

Onderzoek mogelijkheid aanleg
wandelpad achter de Misse

DR

Overleg met grondeigenaar en evt gemeente
(informatie eigenaar via H. van Oirschot

Behoeftepeiling vergroenen en
afkoppelen regenwaterafvoer

DR

Uitvoeren in 2021 in Neij Buurt

Stadsdichter Rick Terwindt

Gerrit

Afstemming over invulling en locatie van het gedicht

Focuspunten 2021:
Wonen en bouwen

Ad, Dennis en Stephan

Maatschappelijke agenda / leefbaarheid
Openbare ruimte (o.a IBOR)

Gerrit, Harrie en Jolanda
Ad, Geert en Hans

Kermis

Carla en Ad

Cultuur / recreatie

Geert, Gerrit en Ad

Mobiliteitsvisie / verkeershinder

Ben en Geert

Energietransitie / duurzaamheid

Ad en Dennis
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