Notulen dorpsraad 2 november 2021.

Aanwezig: Ben Ditmars, Jolanda van Hoof, Ad van der Heijden, Stephan van de Moosdijk, Geert van
Kollenburg, Kevin van der Heeden, Dennis Zwiers Carla van Heesch -Kastelijn.
Afwezig: Gerrit van Gorkum, Hans Verboort, Harrie Heerkens.

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Verslag van de vergadering van 7 september 2021.
Dit wordt unaniem goedgekeurd. Dennis ligt toe waarom hij stopt als dorpsraadslid. Ben denkt
erover om op termijn te stoppen als penningmeester. Ad geeft aan dat we op zoek moeten naar
nieuwe betrouwbare dorpsraadleden. Stephan benadert Ria Balk met de vraag of ze een artikel kan
schrijven voor vers bloed in de dorpsraad.
2) Verslagen van de gesprekken met de buurtadviseur Henk de Laat.
Hier zijn geen op en aanmerkingen over.
3) Ingekomen stukken en mededelingen:
- 22 november vindt er wederom een voorzittersoverleg Meijerijstad plaats. Ad gaat hierheen.
- Informatie wet toezicht en rechtspersonen. Ad zal Harrie verzoeken hier in te duiken en is er ook
tijdens voorzittersoverleg afstemming hierover
- Ingekomen brief van Liesbeth Endendijk die de dorpsraad attendeerde op kansen voor de boeren.
De betreffende informatie wordt door Jolanda doorgespeeld naar haar collega’s
4) Stand van zaken wonen en bouwen.
Ad geeft een korte samenvatting van stand van zaken omtrent de woningbouwplannen rondom de
kerk en plan van Hoof. Vooralsnog lijken ook dit langdurige trajecten te gaan worden.
Verder nog de niet officiële initiatieven besproken die ook mogelijkerwijs tot woningbouw kunnen
leiden. Wel zijn er vergunningen afgegeven voor het herbouwen van 2 woningen aan de Pastoor
Smitsstraat 5 en 2 woningen aan de Pastoor Smitsstraat 19.
Al met al zijn er qua aantal best wel positieve ontwikkelingen maar door de regelgeving en
mankracht bij de gemeente is er niet de verwachting dat we op korte termijn bouwactiviteiten
kunnen verwachten!!
Jolanda en Carla zijn naar een bijeenkomst geweest van de seniorenraad. Agendapunt ook hier was
het wonen in de kleine kernen en met name hoe senioren willen wonen
Woensdagavond 3 nov is er in Sint-Oedenrode een informatiebijeenkomst met betrekking tot de
toekomstige bouwstenen die moeten leiden tot een visie welke wordt opgenomen in de nieuwe
omgevingbeleidsvisie. Ad zal hier naar toe gaan.
5) Maatschappelijke agenda en leefbaarheid:
- In de KPN zendmast bij het sportpark heeft ook Vodafone inmiddels zenders geplaats en hebben
dus alle aan KPN en Vodafone gelieerde providers prima bereik.

- De AED van het sportpark wordt vervangen en omdat deze tegenwoordig in een droogkast komen
hangen moeten er continue stroom aanwezig zijn. Rooi Hartsafe neemt contact op met Kpn of er
stroom gehaald kan worden van de aanwezig stroomkast tbv de zendmast. Ad heeft hiertoe de
gegevens van de contactpersoon bij KPN verstrekt.
6) Openbare ruimte:
- Niet alle aanwezigen zijn even enthousiast over het wandelpad richting het kapelletje. Sommigen
vinden het pad te smal voor een kinderwagen anderen vinden het pad een aanwinst.
- voortgang bomen planten in de voortuin Pastoor Smitsstraat.
- Geert heeft een brief gemaakt (voorzet) over de mogelijkheid om een boom te planten in de eigen
voortuin. Deze brief wordt doorgestuurd naar Ad en later bij de betrokken huizen bezorgd.
- Het project Pastoor Smitsstraat nadert zijn einde maar zal nog wel middels een evaluatie afgerond
moeten worden waarbij er nog divers evragen leven bij de dorpsraad. Geert zet deze op een rij en zal
Ad hiervan kopiehouder maken.
- De world cleaning day wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

7) Mobiliteitsvisie
Ben heeft hier sinds juni niets meer van hen vernomen. Komende week neemt hij wederom contact
op met VVN en neemt anders initiatieven richting de buurtadviseur voor verdere stappen
8) Evaluatie kermis Olland
- De kermis is goed verlopen mede dankzij het nevenwerkgroepje en Jolanda en Carla.
- Wel zijn er een paar opmerkingen over de madmill en attracties voor oudere jeugd.
- Deze komen aan bod tijdens de evaluatievergadering van 11 november in de Looper aanvang half
acht. Carla neemt nog contact op met Moos en Kevin en koppelt dit naar Ad terug.
9) Energietransitie / duurzaamheid.
- Komende maandag is er een informatieavond over het zonnepark van ZonXP in de Loop’r. Kevin en
Ad zijn hierbij namens de dorpsraad aanwezig.
- Dennis schrijft te zijner tijd, dus voor de verkiezingen van maart 2022, de politieke partijen aan en
vraagt hen naar hun mening met betrekking tot energietransitie en duurzaamheid.
10) Diverse punten:
- Komende vrijdag 5 november gaan Ad en Jolanda op zieken bezoek bij Harrie Heerkens.
_ de voorzitter doet een dringend beroep op de collega’s om sneller te reageren op mails en vragen
waardoor hij vlugger in staat de zaken af te handelen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

