Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 5 april 2022
Aanwezig:
Afwezig

G. van Gorkum, K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn,
A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, G. van Kollenburg, S. v.d. Moosdijk ( vanaf 21:00 u)
en H. Verboort
B. Van Ditmars

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 maart 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-verslag bijeenkomst Seniorenraad Meierijstad over hun beleidsplan
De secretaris stuurt alsnog het verslag door maar de leden.
-bezorging nieuwsbrief
Voor de huis aan huisbezorging van de nieuwsbrief zijn 370 ex. nodig.
Daarnaast zijn er nog 40 ex. nodig voor de aparte bezorging bij de woningen aan de Bobbenagelseweg e.o
-nieuw lid Dorpsraad
Kevin benadert alsnog een mogelijke kandidate voor het lidmaatschap van onze Dorpsraad.
-attentie voor contactwethouder Menno Rozendaal
Het “Ollands pakketje” werd door de wethouder zeer op prijs gesteld.
-maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag
De secretaris heeft een korte notitie opgesteld. Deze is inmiddels door het DB vastgesteld en kunnen we
meesturen als bijlage bij de subsidieaanvraag bij de gemeente..
3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van maart 2022
De leden zijn in het bezit van dit verslag.
Naar aanleiding van deze verslagen:
Laarzenpad / Wiro Heesterspad
Door afkalving van de Dommeloever is een gedeelte van het Laarzenpad niet meer begaanbaar en afgesloten
voor wandelaars. Deze afsluiting is op bordjes aangegeven. Er is contact met gemeente over het herstellen
hiervan.
De zandweg vanaf ‘t Achterom in de richting van de Dommel heeft intussen een naam gekregen: het Wiro
Heesterspad. Er staat zelfs een officieel straatnaambordje.
Geen overleg in april
Omdat de derde maandag op Tweede paasdag valt gaat het maandelijks overleg in april niet door.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
–voor een inspiratiebijeenkomst op 16 juni zijn de makers van de documentaire Zorg voor Doy op zoek naar
meedenkers, netwerkers en sleutelfiguren op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vanuit de Dorpsraad
neemt Gerrit deel aan deze bijeenkomst. De secretaris meldt hem daarvoor aan.
-mail inwoonster van Olland over uitbreiding zendmast met Ziggo/ Vodaphone
De voorzitter heeft gereageerd op dit mailtje. Pas wanneer de glasvezelkabel van de zendmast naar de
verdeelkast aan Het Binneveld is aangelegd kan de uitbreiding werken.
-Inspiratiedocument Leefbaarheid en wonen kleine kernen
De leden zijn in het bezit van het document opgesteld door HAN-studenten in opdracht van de gemeente.
Er staan geen bijzondere zaken in. De leden krijgen het verzoek om het goed door te lezen. Tijdens de
volgende velgadering komen we daarop terug.
-mail gemeente over noodzakelijke voorzieningen evenemententerreinen en standplaatsen in alle kernen.
Vanuit Olland is de voorzitter de contactpersoon. Voor Olland kijken we vooral naar de watervoorziening. De
voorziening komt wat ons betreft op het dorpsplein waar ook de stroomvoorziening aanwezig is.
5. speerpunten Dorpsraad Olland 2022 - 2027
De leden zijn in het bezit van de definitieve versie van het speerpuntendocument. Het document is inmiddels
gemaild naar de griffier van de gemeente met het verzoek om het stuk door te sturen naar de raads- en
commissieleden en het college van B&W.
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Tijdens deze vergadering geven de leden aan bij welke thema’s hun interesses liggen en waarvoor ze zich in
willen zetten: zie overzicht laatste bladzijde
6. openbare vergadering Dorpsraad 2022
Door omstandigheden is de openbare bijeenkomst verzet van dinsdag 10 mei naar woensdag 11 mei. Dit is al
aangekondigd in de nieuwsbrief van maart.
Na een welkomswoord door de voorzitteer volgt een korte terugblik op de onderwerpen die in de afgelopen
periode op de agenda van de Dorpsraad hebben gestaan. We beginnen met de onderwerpen die de meeste
tijd en energie hebben gekost en daarna volgen de kleinere onderwerpen.
Op basis van het speerpuntendocument kijken we vooruit naar de acties en aandachtspunten voor de
komende jaren. Ook geven we in het kort inzicht in het huishoudboekje van de Dorpsraad. Hiervoor vragen we
aan de buurtadviseur of hij een overzicht op kan stellen van de Ollandse aanvragen voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsbudget.
Het hoofdthema van de bijeenkomst is de energietransitie. De gemeentelijke projectleider Energietransitie
verzorgt een presentatie. Met hem hebben Ad en Kevin een goed voorbereidend gesprek gehad.
Na Pasen neemt de voorzitter contract op met de gemeente wie we als verantwoordelijk wethouder kunnen
uitnodigen. Volgens informatie wordt op 10 mei het nieuwe college van B&W geïnstalleerd.
Voor de publiciteit stelt de secretaris een persbericht op voor de media. De voorzitter zorgt voor een A5-flyer
die huis aan huis in Olland wordt bezorgd.
7. stand van zaken actiepunten / prioriteiten
Wonen en bouwen
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
Voor de openbare bijeenkomst van 11 mei neemt de voorzitter nog contact op met de gemeente voor een
update van de bouwplannen in Olland.
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid
Bevrijdingsmaaltijd op 5 mei
We wachten nog op actuele informatie van de gemeente. De voorzitter neemt contact op met het Eetpunt/ De
Loop’r. Ad, Hans, Harrie en Jolanda zijn vanuit de Dorpsraad hierbij aanwezig.
Vitaliteit en gezondheid: meer bewegen voor jong en oud
Tijdens de openbare bijeenkomst op 11 mei polsen we de aanwezigen of er belangstelling bestraat voor de
komst/ aanleg van bijvoorbeeld een beweegtuin in Olland.
Openbare ruimte
Project Pastoor Smitsstraat
Geert stuurt het overzicht van nog uit te voeren (herstel)werkzaamheden door naar de gemeente.
Kunstwerk Dorpsplein
Het infobord is klaar. De QR-code staat klaar met uitgebreide achtergrondinformatie over het kunstwerk e.d.
Geert informeert nog bij de gemeente over de status / planning van het kunstwerk
Mobiliteitsvisie/verkeershinder/verkeersveiligheid
Op dit moment is er geen nieuws te melden.
Cultuur en recreatie
Kermis
Er heeft overleg plaatsgevonden met Kevin van café den Toel. De kermis vindt dit jaar plaats op het grasveld
en de straat bij cafe Den Toel. De stroomvoorziening is geen probleem.
Er volgt nog overleg tussen De Loop’r en de Ollandse Dorpskapel over een mogelijke rol bij de catering.
Carla informeert de werkgroep over de stand van zaken.
Ook volgt nog overleg met de gemeente.
Energietransitie / duurzaamheid
Plannen zonneparken langs de Schootsedijk
De procedures lopen. De verwachting is dat de realisatie in 2025 / 2026 plaats zal vinden
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We denken na over mogelijk contact met de initiatiefnemers over eventuele bijdrage aan maatschappelijke
projecten in Olland.
8. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, geboorten
Enkele mutaties worden uitgewisseld.
9. wat verder ter tafel komt / rondvraag
Jaarrekening Dorpsraad 2021
Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de voorzitter een korte toelichting op de jaarrekening.
Het saldo op 1-1-2021 was € 4.589 en het saldo op 31-12-2021 is € 5.046.
Uitje Dorpsraad
De voorzitter bedankt de organisatie voor de opzet van het uitje. Hij vindt het wel jammer dat er een viertal
afmeldingen zijn!
Voor het afscheid van Dennis zorgt de secretaris voor een “Olllands pakketje” en een bosje bloemen.
Gedicht over Olland van Stadsdichter Meierijstad
Gerrit leest het opgestelde gedicht voor. We plaatsen het bij de informatie over het kunstwerk op de website.
Recyclingactie in september
Geert informeert de leden over deze actie die op dezelfde dag is als de World Cleaning Day.
Uitreiking vrijwilligersprijs De Beuk
Martien van Esch heeft tot twee keer toe laten weten dat hij zeer vereerd was met de Beuk,. Ook zijn
echtgenote was ontroerd tijdens de uitreiking op 12 maart 2022.
Verhalenvertelavond 8 april
Aandacht wordt gevraagd voor de Verhalenvertelavond op vrijdag 8 april in De Loop’r.
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

Financieel jaarverslag 2021

Ben

Opstellen en voorleggen aan de leden / kascontrole

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

Nieuwe wandelroutes

DR

In samenwerking met horeca en vrijwilligers

Wandelpad Misse-Fietspad

DR

Onderzoek voor mogelijkheid hiertoe

Instellen voordracht
commissie

DR

Voordracht tbv de Beuk en Koninklijke
onderscheiding incl bijbehorende protocollen

Speerpunten

Uitvoering door

Bouwen

Ad en Stephan

Energietransitie
Openbare ruimte

Ad en Kevin
Geert en Hans (Ad)

Verkeer en veiligheid

Ben en Jolanda

Onderwijs
Zorg, welzijn en cultuur

Carla en Kevin
Gerrit en Harrie

Sport en recreatie

Ad, Geert en Kevin

Kermis

Jolanda en Carla
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