Stichting Dorpsraad Olland
Verslag vergadering 3 mei 2022
Aanwezig:
Afwezig

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

1. opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen welkom. Hij baalt ervan dat veel leden zich voor deze
vergadering hebben afgemeld. In het vervolg plannen we geen vergadering meer in de meivakantie. De
agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. verslag vergadering Dorpsraad van 3 april 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag:
-Laarzenpad
Omdat de afrastering nog niet is geplaatst is het pad nu nog begaanbaar. Het pad vormt een aftakking van
het landelijk bekende Pietenpad dat loopt van Pieterburen in Groningen naar de Pieterberg in Zuid-Limburg.
In dat kader krijgt de gemeente elk jaar een geldelijke bijdrage voor het beheer en onderhoud.
-bezorging nieuwsbrief
voor de aparte bezorging bij de woningen aan de Bobbenagelseweg e.o zijn geen 40 maar 45 ex. Nodig.
-Speerpuntendocument
Dit document is in maart 2022 verstuurd naar de griffie van de gemeente voor verspreiding onder de raadsen commissieleden en het college van B&W. Het staat ook op de lijst van ingekomen stukken voor de
raadsvergadering van 19 mei.
3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur
In april is dit overleg komen te vervallen.
4. ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
-mail inwoner van Olland over de afsluiting van het Laarzenpad
De voorzitter heeft gereageerd op deze mail.
-mail inwoonster van Olland over de organisatie van de Straatspeeldag in Olland
We hebben haar verwezen naar de gemeente voor het aanvragen van een vergunning en de wegafzettingen/
verkeersborden en eventueel een financiële bijdrage.
-mail gemeente: uitnodiging opening Belevingsroute Duits Lijntje op 24 april 2022 in Veghel
Gerrit was namens de Dorpsraad hierbij aanwezig. In dit verband worden de leden geattendeerd op een
mooie pagina over Olland op de website www.bezoekmeierijstad.nl
-mail gemeente: aanbod gratis insectenhotel
Ook Oll;and meldt zich aan voor een gratis insectenhotel.
-mail gemeente: verslag informatiebijeenkomst over Energietransitie op 19 april 2022
Zie bij agendapunt 6.
-mail gemeente: uitnodiging voor overleg op 10 mei 2022 over het proefproject verbetering kwaliteit
buitengebied – onderdeel Ollandseweg
Zie bij agendapunt 6.
-mail gemeente: herinnering indienen subsidieaanvraag en het overzicht van de maatregelen tegen
grensoverschrijdend gedrag
De penningmeester wordt gevraagd om de aanvraag voor 1 juni in te dienen. De secretaris stuurt
hem hierover een mailtje met daarbij ook het overzicht van de maatregelen.
-mail met uitnodiging voor de inspiratiebijeenkomst Zorg voor Doy
Deze mail is doorgestuurd naar Gerrit die naar de bijeenkomst op 16 juni gaat.
-flyer / mail: uitnodiging voorjaarsreceptie / informatieavond stand van zakken De Loop’r op 25 april
Vanuit de Dorpsraad waren Ad, Carla, Harrie en Jolanda aanwezig.
De secretaris informeert de leden over de belangrijkste onderwerpen.
-mail ZonXP: update over vergunningsaanvraag zonnepark
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5. openbare vergadering Dorpsraad 11 mei 2022
De flyer wordt deze dagen huis aan huis in Olland bezorgd. Het persbericht is op 2 mei naar DeMooiRooiKrant
gestuurd en staat al op de website van de krant,.
De contactwethouder Menno Rozendaal en de verantwoordelijk wethouder duurzaamheid Harry van Rooyen
zijn op 11 mei ook aanwezig.
Aan de presentatie over de terugblik en de speerpunten wordt ook het onderwerp Leefbaarheid toegevoegd.
Deze week krijgen we ook nog de presentatie over de Energietransitie van de projectleider.
6. stand van zaken actiepunten / prioriteiten
Wonen en bouwen
Bouwplannen
De voorzitter informeert de leden over de huidige stand van zaken van de bouwplannen van de kerk,. De
Dorpsherberg en hert plan van M. van Hoof. Verschillende aspecten komen daarbij aan de orde zoals de
stedenbouwkundige invulling, de infrastructuur, de parkeernorm en de groen/speelvoorziening. Bij de afweging
tussen een speelvoorziening of woningbouw kiezen we toch voor woningbouw als daarmee het plan haalbaar
wordt. We hopen dat in de loop van 2023 de eerste schop voor een plan de grond in kan.
Proefproject Verbetering kwaliteit buitengebied Ollandseweg
Ad en Stephan gaan naar het eerste overleg met de gemeente op 10 mei.
De direct aanwonenden zijn eind 2021via een brief van de gemeente geïnformeerd over het voornemen.
Op 20 juni 2022 vindt de eerste informatiebijeenkomst voor de direct betrokkenen en de omwonenden plaats.
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid
Bevrijdingsmaaltijd op 5 mei
Van de gemeente hebben we informatie gekregen over de opzet en invulling van de bevrijdingsmaaltijd.
Ad, Hans, Harrie en Jolanda zijn aanwezig bij de maaltijd en spreken wat praktische zaken met elkaar af.
Onderzoek Leefbaarheid en wonen kleine kernen door studenten HAN
Het onderzoek leverde weinig nieuws op. Leefbaarheid is niet gebonden aan 1 persoon of 1 voorziening maar
aan alle inwoners een voorzieningen van een kleine kern. Daarnaast bepalen de georganiseerde activiteiten /
evenementen de leefbaarheid en saamhorigheid van een kleine kern.
Uit de cijfers van de verhuisbewegingen tussen 2015 en 2019 blijkt dat Boerdonk, Keldonk en Olland
aantrekkelijke woonkernen zijn voor mensen van buiten onze provincie. Zo’n 36% van de nieuwkomers komt
van buiten Brabant.
Openbare ruimte
Project Pastoor Smitsstraat
Intussen zijn de nodige (herstel) werkzaamheden uitgevoerd en de puntjes op de i gezet.
Kunstwerk Dorpsplein
De ontmoetingsplek ziet er verzorgd uit. Alleen met het kunstwerk wil het nog niet vlotten.
Geert stuurt een mailtje hierover naar onze buurtadviseur.
Mobiliteitsvisie/verkeershinder/verkeersveiligheid
Jolanda stuurt een appje naar Ben over de stand van zaken.
Kermis
De voorzitter informeert de leden over de voortgang. Het is nog niet duidelijk wie de vergunningsaanvraag
voor de kermis moet doen.
Sport en recreatie
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.
Olland op de toeristische kaart
De Dorpsraad kijkt maar de mogelijkheden om Olland beter op de toeristische kaart te zetten.
Op de website www.bezoekmeierijstad.nl staat al een mooie pagina over Olland.
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Qua fietsroutes en het fietsknooppuntennetwerk zitten we al goed. Maar op het gebied van wandelroutes
liggen er nog volop mogelijkheden.
Het is zinvol om met de Ollandse inwoners die actief zijn op het gebied van toerisme / recreatie om de tafel te
gaan zitten over de mogelijkheden en wensen ( B&B’s, minicamping, horeca e.d.)
Energietransitie / duurzaamheid
De gemeente is bezig met een herijking van dit dossier. Ze wil de participatie met de bewoners verbeteren en
gaan de komende tijd de nodige informatiebijeenkomsten en thematafels organiseren. Vaak in kleine kring
zodat ze meer in de diepte kunnen gaan.
De leden krijgen het advies om zich aan te melden voor de nieuwsbrief zodat ze op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen. De aanmelding kan via de link in het verslag van de bijeenkomst van 19 april.
Aanleg zonneparken langs de Schootsedijk
De Dorpsraad denkt na over welke rol we eventueel kunnen hebben bij een mogelijke bijdrage
van de initiatiefnemers aan maatschappelijke projecten in Olland ( Gebiedsfonds).
7. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, geboorten
Er zijn geen mutaties te melden.
8. wat verder ter tafel komt / rondvraag
Jaarrekening Dorpsraad 2021
Door de afwezigheid van de penningmeester blijft dit agendapunt staan.
1.
Recyclingactie 17 september
Geert informeert de leden over deze actie die op dezelfde dag is als de World Cleaning Day.
De organisatie heeft al veel voorbereidend werk uitgevoerd voor de inzameling van onder andere kunststof
tuinstoelen en pvc buizen.
Ze benaderen ook de Wijk- en Dorpsraden in Rooi om ook mee te doen op 17 september 2022.
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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