Notulen dorpsraad 7 december 2021.

Aanwezig: Ad van der Heijden, Jolanda van Hoof, Stephan van de Moosdijk, Geert van
Kollenburg, Kevin van der Heeden, Carla van Heesch, Gerrit van Gorkum, Hans Verboort,
Ben van Ditmars
Afwezig: Harrie Heerkens, Dennis Zwiers.
1) Opening
Ad opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
2) Verslag van overleg met Buurtadviseur
Verslag van het overleg met buurtadviseur Henk de Laat wordt goedgekeurd.
3) Ingekomen stukken en mededelingen
- Op meerdere plaatsen in Meijerijstad worden electrische laadpalen geplaatst. Op dit
moment komen de kerkdorpen nog niet in aanmerking voor een laadpaal. Daarom
heeft de voorzitter hiervoor een verzoek gedaan naar team Verkeer om in elke kern
een laadpaal te plaatsen en de overige evenredig te verdelen over de grote kernen.
Men heeft dit verzoek positief ontvangen en gaan kijken of dit haalbaar is. Electrische
laadpalen worden n.l geplaatst door Vattenfal (in 1e en 2e trance van 47 stuks)
- De gemeente heeft het idee om op 5 mei een kraampje in elke dorpskern te plaatsen
waar mensen een hapje kunnen eten in kader van bevrijdingsdag met als doel
verbinding. De dorpsraad staat hier positief tegenover en gaat haar medewerking
hieraan verlenen
- Half januari ontvangen Stephan, Ad, Harrie de enquête over de
samenwerkingsovereenkomst van de dorps- en wijkraden met de gemeente
- We hebben een mail ontvangen van Café Magnifique voor een cultureel programma.
We hebben dit doorgestuurd naar bestuur De Loop’r. Zij nemen contact op met
Magnifique om te kijken en af te stemmen of hun cultureel programma zou passen in
de Loop’r
- De nieuwsbrief van Welzijn de Meijerij heeft iedereen ontvangen via Ad.
- De kermis vindt volgend jaar plaats op 1-2-3 oktober 2022. Harrie ontvangt het
aanmeldingsformulier van de gemeente (via Ad) om deze activiteit alvast aan te
melden.
- Ad stuurt Harrie de mail over de WBTR met het verzoek hierna te kijken om de
aanpassingen die hiervoor nodig te zijn op termijn te regelen via de notaris.

4) Stand van zaken Wonen en Bouwen.
Ad heeft contact gehad met Yolanda Meijkamp van de gemeente inzake wonen en
bouwen in Olland:
- De bouwplannen van Maarten van Hoof zijn enigszins aangepast. Beide partijen zijn
van goede wil en over de infrastructuur, bestemmingsplan wijziging etc is er op korte
termijn overleg om te komen tot een anterieure grondexplotatieovereenkomst. In
de aangepaste plannen is er ruimte voor in totaal 29 woningen.
- De woningbouw rondom de kerk gaat moeizaam. Er worden drie variaties uitgewerkt
die aan ons en de inwoners zal worden gepresenteerd. Het lijkt erop dat dit plan geen
prioriteit heeft bij Hurks bouw (projectontwikkelaar)
- Waar nu de dorpsherberg staat worden op termijn 5 woningen gebouwd. De
wijzigingen van het bestemmingsplan hiervoor zijn in werking gezet
- Voor de rest zijn de diverse (particuliere) kleine initiatieven besproken en behelzen in
totaal 7 wooneenheden
- De gemeente heeft subsidie ontvangen voor het bouwen van 200 (tijdelijke)
flexwoningen. De dorpsraad gaat in gesprek met de gemeente in hoeverre de diverse
kleine kernen hierin ook betrokken worden. We hebben daarvoor evt diverse
tijdelijke locaties in gedachte.
5) Openbare ruimte:
- Project Pastoor Smitsstraat: De communicatie tijdens de herinrichtingsperiode is
goed verlopen. Tijdens de afronding verloopt dit moeizamer, jammer. De Dorpsraad
heeft hierover inmiddels 3 mails gestuurd naar de projectleider en helaas nog geen
reactie ontvangen over alle nog resterende vragen en nog uit voeren
werkzaamheden. Ook over het kunstwerk is er nog niets bekend!! Ad zal dit opnieuw
bespreekbaar maken met de buurtadviseur.
- Gerrit is met Jan Roche in gesprek over een informatiebord van cortenstaal. Zolang
er niets duidelijk is m.b.t kunstwerk heeft het geen zin hier iets verder in te
ondernemen
- Geert en Gerrit zijn naar een informatieavond over wandelroutes in de langs het Duits
lijntje geweest .In grote lijnen zijn de wandelroutes bepaald en is er van ons geen
verdere actie nodig. Even afwachten tot de definitieve presentatie en aankondiging.
6) Maatschappelijke agenda/leefbaarheid
- Carla heeft een online meeting gevolgd over het werven van vrijwilligers. De
persoonlijke benadering van mensen werkt het beste, breng het overtuigend. Laat
merken als organisatie dat je de hulp waardeert. Duidelijk zijn in wat je verwacht.

7) Mobiliteit en Verkeersveiligheid-hinder.
- Ben heeft volgende week een afspraak met Veilig Verkeer Nederland, gemeente en
de werkgroep over de vervolgaanpak van de verkeersveiligheid cq snelheid in en voor
het buitengebied.

8) Cultuur en recreatie
- Evaluatie kermis: De kermis is goed verlopen. Tijdens de voorbereidingen van de
kermis waren er wat strubbelingen over en weer met Kevin en de werkgroep kermis.
Deze zijn uitgesproken. Ook is er met alle betrokkenen gesproken over de locatie van
de kermis voor de komende jaren. Is het haalbaar-zinvol de huidige locatie te
handhaven zonder dat er voorziening en horeca zijn en dus allemaal zelf geregeld
moeten worden. De meningen zijn hierover enigszins verdeeld waarbij de
meerderheid voor een locatie is waar deze voorzieningen en horeca wel aanwezig
zijn. Eind december zouden alle betrokken partijen aan de voorzitter laten weten wat
hun voorkeur is.
9) Inwonersmutaties
- De nieuwe bewoners hebben een welkomstgeschenk ontvangen.
10) Energietransitie
- Het zonnepark aan de Schootsedijk van ZonXP is aangepast en het stuk grond,
grenzend aan het oude voetbalveld is toegevoegd aan het plan waarbij aan de zijde
van de Horst/Hofstad enige aanpassing is gedaan m.b.t het plaatsen van
zonnepanelen. Hier is niet over gecommuniceerd vanuit de initiatiefnemer en ook
niet vanuit de gemeente. Zeer kwalijk en Ad zal dit bespreken met de
contactwethouder en buurtadviseur. Inmiddels lijkt het erop als alle plannen
doorgaan van de diverse initiatiefnemers er over en lengte van ongeveer 1 km
ongeveer 100.000 panelen aan weerzijde van de Schootsedijk komen te liggen!!
11) W.v.t.t.k en lopende punten
- Afgestemd over items voor Nieuwsbrief: artikel voor werving nieuwe leden
dorpsraad, toelichting beschikbare providers zendmast, fusie Ollandia en Odisco,
flyer seniorenraad “hulp bij huishouden”, stavaza openbare vergadering i.r.t
zonneparken, glasvezel!
- Jaarlijks uitje dorpsraad: is opnieuw dit jaar niet doorgegaan i.v.m corona.
Afgesproken is om te kijken of we in januari toch niet iets “kleins” kunnen
organiseren. Jolanda en Geert pakken dit op.

