Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 1 februari 2022
Aanwezig:
Afwezig

B. Van Ditmars, G. van Gorkum, K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van HeeschKastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, G. van Kollenburg en H. Verboort
S. v.d. Moosdijk

1. opening en vaststelling van de ,agenda
De voorzitter opent deze eerste vergadering van 2022 een heet iedereen welkom.
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 december 2021
Het verslag wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.
Bij de evaluatie van de kermis wordt de naam Kevin vervangen door uitbater Den Toel.
3. verslagen maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 19 december 2021 en op 17
januari 2022
De leden zijn in het bezit van de verslagen.
Naar aanleiding van deze verslagen:
Nieuwe wetgeving WBTR
De secretaris zoekt uit wat de gevolgen zijn van de Wet Bestuur enToezicht Rechtspersonen voor
onze Dorpsraad. Het voldoen aan deze wet heeft gevolgen voor de statuten en de verzekering.
De voorzitter neemt contact op met Wim v.d. Rijt van de wijkraad Plein voor nadere informatie over deze wet.
We zetten dit onderwerp op de actielijst.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
-vaststelling subsidie en werkbudget Dorpsraad 2022
De Dorpsraad ontvangt dit jaar 3.872 euro. Voor 1 juni 2022 moeten we voor 2023 een begroting indienen
inclusief de maatregelen die we nemen tegen/ ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.
De secretaris en de penningmeester zorgen hiervoor. We zetten dit onderwerp op de actielijst.
De penningmeester is in het bezit van de brief over dit onderwerp.
-subsidie carnavalscomite
Ze ontvangen een bedrag van 500 euro. Omdat ze niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
loopt de subsidie via de Dorpsraad,
-verzoek Kamer van Koophandel voor opgave / registratie van UBO’s
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Dit zijn de uiteindelijke belanghebbenden van de stichting.
Het gaat hierbij om Europese regelgeving om fraude en witwassen te voorkomen,
De secretaris zoekt uit op welke wijze wij kunnen voldoen aan dit verzoek. We zetten het onderwerp op
onze actielijst.
-enquete Groen Grijs Sint-Oedenrode over woonwensen
De voorzitter heeft de enquete ingevuld. De enquete is via Facebook en onze website verspreid / uitgezet.
-Platformbijeenkomst Dorps en Wijkraden
De bijeenkomst van 16 februari gaat niet door en is verzet naar het voorjaar.
-Landelijke Opschoondag 2022
Deze dag vindt dit jaar plaats op 18 – 19 maart 2022. In Olland doen we zo’n actie in de maand september.
5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten
Wonen en bouwen
Bouwplannen Olland
De voorzitter informeert de leden over de voortgang/ stand van zaken.
Projectontwikkelaar Hurks Bouw heeft naast de omwonenden ook overleg gehad met de gemeente. De
opmerkingen/ bevindingen van de gemeente nemen ze mee in het concept-plan.
De Dorpsraad vindt het jammer dat we in het kader van het algemeen belang niet in deze fase al over
bouwplannen mee kunnen praten.
Gesprek met wethouder Jan Goijaarts over de werkdruk bij het atelier vergunningen
De voorzitter doet verslag van dit gesprek waarbij ook enkele andere dorpsraden aanwezig waren.
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De gemeente stopt met het vooroverleg voordat een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt
ingediend. Op dit moment lagen er 270 verzoeken tot vooroverleg In de nieuwe aanpak kan nog wel een
intakegesprek plaatsvinden.
Gesprek met wethouder Rik Compagne
De voorzitter informeert de leden over dit gesprek. Voor de toekomst van ons dorp vinden we het belangrijk
dat we groeien naar zo’n 1500 inwoners. Nu staan het bestaansrecht en het in stand houden van
verenigingen/voorzieningen danig onder druk. In dit verband zijn voor Olland leefbaarheid, levendigheid en
levensvatbaarheid belangrijke thema’’s. De gemeente zou voor elke kern eigenlijk een toekomstvisie op
moeten stellen.
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid
In gesprek met de politiek
Omdat de voorzitter vanuit de dorpsraad weinig ondersteuning kreeg om in Olland iets te organiseren sluiten
we nu aan bij het initiatief van de dorpsraad Boerdonk. Ook de Dorpsraad Keldonk doet hieraan mee.
Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn uitgenodigd en aanwezig
bij deze bijeenkomst,
Tijdens de bijeenkomst op zaterdag 12 februari in de kloostertuin in Boerdonk krijgt elke partij een half uur de
tijd om met de Dorpsraden in gesprek te gaan. Speerpunten vanuit de Dorpsraden zijn Woningbouw,
Beheerste energietransitie, Zorg en Sport. Vanuit Olland gaan de voorzitter, Harrie en Jolanda naar deze
bijeenkomst
Vitaliteit en gezondheid
De Dorpsraad gaat in gesprek met het bedrijf Sports2play over de mogelijkheden in Olland voor een
multifunctionele bewegingsplek met diverse toestellen. We willen gaan onderzoeken of iets dergelijks i.c.m het
vitaliteitsakkoord van de gemeente een toegevoegde waarde voor Olland kan zijn en mogelijk ook iets kan
toevoegen aan de activiteiten in de Loop’r. De komende tijd wordt echt een verkennende fase en voorlopig is
er nog niets zeker. De secretaris heeft contact gehad met dit bedrijf voor een gesprek in maart.
Openbare ruimte
Project Pastoor Smitsstraat
We maken nog een foto van de 3 verzakkingen in het wegdek van de Pastoor Smitsstraat en geven die door
aan de gemeente.
We kijken nog of het zinvol is om een brief te sturen naar de bewoners aan de even zijde van de Pastoor
Smitsstraat tussen de Schoolstraat en Den d Ekker met het verzoek voor eventuele mee te werken aan het
planten van een boom in hun voortuin.
Kunstwerk Dorpsplein
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in maart het infobord over het kunstwerk plaatsen. Daarop staat ook
een QR-code die verwijst naar meer informatie over het kunstwerk op onze website.
Elektrische laadpalen in alle kernen
Het plaatsen van de algemener laadpalen wordt verzorgd door de energiebedrijven. In Olland komen we pas
in 2023 aan de beurt.
Mobiliteitsvisie/verkeershinder/verkeersveiligheid
Verkeershinder-verkeersveiligheid
De Werkgroep heeft een positief gesprek gehad met de gemeente. De gemeente is geschrokken van de hoge
snelheid waarmee weggebruikers over de Slophoosweg en de Boxtelseweg rijden.
We kijken nu naar de mogelijkheden voor snelheid beperkende maatregelen.
Naast gesprekken met bedrijven waar veel vrachtwagens komen kunnen we stickers plakken op de
afvalcontainers of borden plaatsen. Ook is het aanbrengen van witte belijning aan de kant van de weg een
optie.
Cultuur en recreatie
Kermis
De voorzitter en Carla schuiven op donderdag 3 februari aan bij de bestuursvergadering van De Loop’r voor
overleg over de kermis 2022.
De secretaris heeft een mailtje gestuurd naar de gemeente met de data voor de kermis. Dit is voor vermelding
in de gemeentelijke jaarplanning evenementen 2022.
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Energietransitie / duurzaamheid
Uitnodiging informatieavond aardgasvrij
De leden die interesse hebben kunnen deze avond bijwonen of de videoregistratie bekijken.
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, geboorten
Dit agendapunt is niet behandeld/
7. wat verder ter tafel komt / rondvraag
Uitreiking vrijwilligersprijs De Beuk
De voorzitter krijgt van de secretaris de oorkonde en de onderscheiding
Nieuwsbrief
De oproep in de laatste nieuwsbrief voor nieuwe kandidaat-dorpsraadsleden of het aanmelden/meedenken
over speerpunten voor Olland heeft helaas geen enkele reactie opgeleverd.
De leden denken na over de invulling van het hoofdredactieschap van de nieuwsbrief.
Uitje Dorpsraad
We kijken of we een klein uitje kunnen organiseren waarbij we ook afscheid kunnen nemen van Dennis.
Kermis 2022
De Stichting Kermissen Sint-Oedenrode is officieel van start gegaan.
Nu volgt het overleg over de contracten met de kermisexploitanten.
Deze stichting neemt nu de organisatie van de Ollandse kermis van de Dorpsraad over.
De voorzitter sluit om 21.40 uur deze vergadering af.
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland
Onderwerp

Wie

Actie

Aanvraag subsidie 2023-2026
voor 1 juni 2022

Ben en Harrie

Indienen begroting met opgave maatregelen tegen/
ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

Uitwerking Wt Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen

Harrie

Uitzoeken / In kaart brengen wat de gevolgen van
deze wet zijn voor de Dorpsraad

Opgave / registratie UBO’s:
Ultimate Beneficial Owners

Harrie

Dit verzoek van de Kamer van Koophandel
uitwerken

Verkeerssituatie buitengebied

Ben

Werkgroep Inventariseert mogelijkheden

Uitje Dorpsraad

Geert en Jolanda

Nieuwe wandelroutes

DR

In samenwerking met horeca en vrijwilligers

Wandelpad Misse-Fietspad

DR

Onderzoek voor mogelijkheid hiertoe

Stadsdichter Rick Terwindt

Gerrit

Afstemming over invulling en locatie van het gedicht

Instellen voordracht commissie

DR

Voordracht tbv de Beuk en koninklijke
onderscheiding incl bijbehorende protocollen

Focuspunten 2022:
Wonen en bouwen

Ad, Stephan

Maatschappelijke agenda / leefbaarheid

Gerrit, Harrie en Jolanda

Openbare ruimte (o.a IGBP)

Ad, Geert en Hans

Kermis

Carla en Jolanda

Cultuur / recreatie

Geert, Gerrit en Ad

Mobiliteitsvisie / verkeershinder

Ben en Geert

Energietransitie / duurzaamheid

Ad en Kevin
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