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1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen van 
harte welkom.  
We vergaderen voortaan op elke eerste dinsdag van de maand. 
Manon kan voorlopig helaas niet meer aanwezig zijn bij de vergaderingen vanwege haar 
opleiding / studie. Ze wil wel lid blijven van de Dorpsraad. 
 
De voorzitter geeft aan dat deze vergadering nog op de oude manier verloopt: voornamelijk 
informatieuitwisseling en bijpraten. 
Maar we willen toe naar meer inhoudelijke discussie en meningsvorming over thema’s, 
projecten, onderwerpen e.d. 
 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 21 juni 2016 + actielijst 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-communicatie 
 We hebben goede reacties gehad op de nieuwe website. Het ziet er informatief en netjes uit. 
 Ook op de nieuwsbrief is goed gereageerd. Het is nu helder wie in de Dorpsraad zit. 
 Facebook werkt goed. Zo werd een bericht zelfs 1.000 keer gelezen 
-bezoek aan statushouders  
 Martje heeft een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de Ollandse statushouders. Dit 
doet ze samen met de begeleider van dit gezin 
 
 

3. ingekomen stukken  
 
Ingekomen stukken: 
 
-nota Stichting Rooi Hartsafe voor onderhoud drie OllandseAED’s 
-e-mails en brieven van de gemeente Sint-Oedenrode: 
 * definitieve vaststelling subsidie Dorpsraad over 2015 
 * rekening abonnement raads- en commissiestukken mei - december 2016 
-KNHM: informatie over de actie Een kern waar pit in zit 
-informatie over het project Keukenbazen voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool 
 De flyers en de poster zijn voor de zomervakantie al bij de basisschool afgegeven. 
-Kleine Kernen Krant - 2016 / 2017 - nummer 1 
-Kern Kracht - 13e jaargang, nummer 2 - juni 2016 
 
 



-1- 
 
-Jaarverslag 2015 Wovesto 
-Oranje Fonds: informatie over de Burendag op zaterdag 24 september 
 
 

4.  mededelingen en informatievoorziening  
 
Bijeenkomsten Dorps- en Wijkraden Meierijstaf 
De voorbereidingen voor de bijeenkomst met de politieke partijen die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang. 
Aan de hand van de thema’s Woningbouw, School, Sport en Zorg worden stellingen 
geformuleerd waarop de deelnemers kunnen reageren. 
De Dorpsraad wil ook graag dat het thema Welzijn aan de orde komt. 
 
Er liggen veel knelpunten op het politieke / bestuurlijke bordje: verschillen in tarieven 
milieustraten, huurtarieven sportvelden. Vanuit de KBO wordt aandacht gevraagd voor hert 
wegvallen / verminderen van de gemeentelijke subsidie. 
 
Een moderator / gespreksleider heeft de regie op deze avond op dinsdag 15 november in 
gemeenschapshuis De Brink in Eerde. 
Alle Dorpsraden dragen bij aan de kosten van deze bijeenkomst. 
 
Het zou mooi zijn als een flinke delegatie uit Olland ( 65 personen!) in de zaal zit. 
In de nieuwsbrief, die eind oktober verschijnt, plaatsen we een oproep om naar Eerde te 
komen. Ook via Facebook en de website attenderen we onze inwoners op deze bijeenkomst.  
 
De leden krijgen van de voorzitter per mail het verslag van de laatste bijeenkomst in Eerde. 
 
Op initiatief van de Dorpsraad Boerdonk sturen alle Dorpsraden ook een gezamenlijke brief 
over de profielschets van de nieuwe burgemeester. De burgemeester dient behalve oog voor 
Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel ook aandacht dient te hebben voor de 10 kleine 
kernen. De kernboodschap bestaat uit de termen: eensgezindheid, leefbaarheid / 
woningbouw en saamhorigheid.  
 
OPPI, opinie peilen / meningen onderzoeken van inwoners 
Dit is een goed hulpmiddel / tool om op een snelle manier de mening te peilen van de 
Ollanders over bepaalde onderwerpen. 
De Werkgroep Communicatie bekijkt de mogelijkheden 
 
Terugkoppeling bijeenkomst recreatieve routes en welk vervolg 
Wil van Vught kon op het laatste moment helaas niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. 
Hij neemt contact op met Francien Hagelaars en Tonnie Termeer die vanuit Olland wel 
aanwezig waren bij de bijeenkomst. Zij controleren de route van het Ommetje Olland / 
Laarzenpad. 
Het ontwikkelen van nieuwe wandel- en fietsroutes staat ook als een voorstel / actiepunt 
vermeld in ons concept-Toekomstdocument. 
 
Op 26 september wordt de informatiezuil over de routes in Boskant onthuld. 
Ad en Wil gaan naar deze bijeenkomst. 
 
In dit verband wordt de suggestie gedaan om telkens een reserve aan te wijzen die bij 
verhindering de plek kan innemen bij bijeenkomsten. 
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Loop / voetpad van Het Binneveld naar de basisschool 
Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van de medewerking van de gemeente. 
Maar we horen maar niks. Ondanks diverse belletjes en mailtjes wordt er niet gereageerd 
 
Invulling vacature 
De voorzitter informeert de leden over de kandidaten die zich aangemeld hebben. 
Hij heeft een zeer positief gesprek gehad met Ingrid van Doornewaard, partner van Ton van 
Kessel, die aan de Ollandseweg 150 woont. 
De leden stemmen in met haar lidmaatschap van de Dorpsraad. 
Zij wordt uitgenodigd voor de vergadering van 4 oktober. 
 
Ook benadert de voorzitter de heer Ben van Ditmars van de Horst. 
Via de KBO heeft hij zijn interesse voor het lidmaatschap kenbaar gemaakt. 
 
Bijdrage Stichting Ollend Dreijt Dur voor AED 
Het toegezegde bedrag van 300 euro is nog niet overgemaakt naar onze bankrekening. 
 
Kennismaking met Welzijnsorganisatie De Meierij 
Nelleke Post, opbouwwerker bij deze instelling, wil graag kennismaken met de Ollandse 
Dorpsraad. 
De secretaris nodigt haar uit voor een gesprek met de leden van de Werkgroep Zorg en 
Welzijn ( Riet, Gerrit) voorafgaand aan de reguliere vergadering van de Dorpsraad op 
dinsdag 1 november van 19.30 tot 20.30 uur. 
  
Bijeenkomst Stichting Roois Cultureel Erfgoed en de gemeente 
Op vrijdag 7 oktober staat een symposium op het programma over Erfgoed een kwestie van 
emotie en realiteit. Voorafgaand vindt een schouw plaats bij de grensmarkering Paal de Drie-
Steden op de grens van Sint-Oedenrode, Best en Boxtel. 
De Dorpsraad besluit om niet naar deze bijeenkomst te gaan. 
 
Interview Brabants Dagblad voor column Welkom in Meierijstad 
De voorzitter heeft meegewerkt aan een artikel over Olland in het kader van een serie over 
de kennismaking met de dorpen / kernen van Schijndel en Sint-Oedenrode. 
Het artikel is op 5 augustus 2016 geplaatst in de editie Veghel / Uden van het Brabants 
Dagblad. 
 
  

5. Toekomstdocument 
 
De leden zijn in het bezit van de conceptversie van het Toekomstdocument. 
Hij roept de leden met klem op om voor 15 september kritisch te kijken naar de inhoud. 
Daarbij gaat het niet alleen om taalkundige / redactionele opmerkingen. Schroom niet om je 
mening te geven over bepaalde voorstellen / actiepunten. 
Op dit moment heeft hij nog maar vier reacties ontvangen: 1 van een Dorpsraadslid en van 
drie Ollanders die op persoonlijke titel hebben meegewerkt aan dit document. 
 
Tijdens de volgende vergadering staat het Toekomstdocument op de agenda. 
 
 
    6.  thema wonen 
 
Stand van zaken ontwikkelingen De Misse 
De voorzitter doet verslag van de bijeenkomst van Wovesto en de gemeente met de huidige  
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bewoners en omwonenden van De Misse. Ook de Dorpsraad en de Beugelclub waren 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
De huidige woningen maken plaats voor zes sociale huurwoningen voor starters en 
gezinnen. Aan de Pastoor Smitsstraat komt een blokje van drie woningen en aan De Misse 
ook een blokje van drie woningen. 
De parkeernorm van twee parkeerplaatsen per woning wordt meegenomen in het plan. 
De huur van de woningen is per 1 juli 2017 opgezegd. 
De gemeente werkt nu aan een wijziging van het bestemmingsplan. 
Op onze website staat het verslag van de bijeenkomst en een tekening / impressie van de 
nieuwe woningen. 
 
Stand van zaken bouwplan Het Binneveld 
Op dit moment zijn twee bouwers definitief bekend.  
 
Verkoop woningen 
De laatste weken zijn diverse te koop staande woningen verkocht.  
Dat geldt voor de woningen aan de Schoolstraat 4, Het Binneveld 15 en Den Ekker 14. 
Aan de Schoolstraat komt een stel met een baby en het nieuwe gezin aan Het Binnenveld 
telt drie kinderen. Dit is een goede ontwikkeling. 
Het is goed als we deze informatie meteen doorgeven aan de Ouderraad / basisschool. Dit 
doet Dennis zodat ook zij kunnen reageren naar de nieuwe bewoners 
Misschien kunnen de buurtverenigingen op dit terrein ook een rol vervullen. 
 
 

7. communicatie 
 
De Werkgroep Communicatie werkt nu aan het opstellen van een communicatieplan. 
Naast de mogelijkheden om de mening te peilen van de inwoners ( zie bij agendapunt 4 ) 
komt in dit plan ook een welkompakketje voor nieuwe inwoners ter sprake. 
In dit pakketje is plaats voor een algemene beschrijving van Olland, een overzicht van alle 
verenigingen / instellingen, de folders Ommetje Olland en Samen sterk in het buitengebied. 
Ook kan de basisschool een eigen folder / flyer in het pakket stoppen. 
We kunnen dit pakketje ook in handen geven van de verkoopmakelaar. Die weten vaak niets 
van Olland. Dit kan een bijdrage leveren aan de verkoop. 
 
In het laatste kwartaal van 2016 verschijnt de tweede nieuwsbrief. Daarin plaatsen we een 
oproep voor de inwoners om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst met politieke partijen op 15 
november in Eerde. 
Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief eind oktober in de bus ligt. 
 
Overige onderwerpen voor deze nieuwsbrief: stand van zaken woningbouw, profielschets 
nieuwe burgemeester, Toekomstdocument, voorstellen leden Dorpsraad, 
evenementenkalender en de website. 
In dit verband sturen we een mail naar alle Ollandse verenigingen / instellingen / horeca om 
evenementen / activiteiten door te geven. 
Nu hebben we alleen van de buurtverenigingen De Pleintrekkers en de Neij Buurt en van de 
voetbalvereniging informatie gekregen. 
 
Om onze website te promoten wordt het idee geopperd om deze te vermelden op het VVV- 
bord aan het begin van de Pastoor Smitsstraat bij Den Ekker. 
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8. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 

Vergaderschema najaar 2016 
Het vergaderschema wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Wegenonderhoud / onkruidbestrijding 
De voorzitter is danig geirriteerd over het niet uitvoeren van het wegenonderhoud aan de 
Horst en de aanpak van de onkruidbestrijding. 
De weggebruiker zoekt op de Horst de ideale weg waardoor de verkeersveiligheid in het 
gedrang komt.  
Als je in andere gemeenten bent zie je dat het qua groenonderhoud / onkruidbestrijding ook 
echt anders kan. 
Wil neemt contact op met de gemeente. 
 
 
 
Actielijst vanuit overleggen  Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
Onderwerp Wie Actie 

Visiedocument allen Voor 15 september reageren op concept 
Visiedocument 

 Ad verwerken reacties in Visiedocument 
Wereldboom project Ad In gesprek gaan met Mari Thijssen  

en Martien van Hoof hierover (zie mail). Mari 
Thijssen nodigt ons t.z.t uit. Iemand uit 
werkgroep erbij uitnodigen!! 

Bijeenkomst Dorpsraden 
met politieke partijen 

Ad bijwonen voorbereidingsbijeenkomsten 

 WG Communicatie plaatsen oproep in nieuwsbrief voor bijwonen 
bijeenkomst 

Bijeenkomst onthulling 
Informatiezuil Boskant           

Wil en Ad gaan naar bijeenkomst op 26 september 

Statushouder  Martje gaat op bezoek bij de statushouders, samen met 
begeleider 

Nieuwe leden D.R Ad  Neemt contact op met nieuw lid en kandidaat lid 
Kennismaking met Nelleke 
Post van Welzijn de Meierij 

Riet en Gerrit Harrie nodigt haar uit voor gesprek op 1 nov, 
voorafgaand aan de vergadering 

Communicatie Wgr Communcatie Opstellen communicatieplan 
Uitgave 2e nieuwsbrief eind oktober 
Mail naar verenigingen en ondernemers voor 
aanmelden evenementen/activiteiten 

Wegenonderhoud en 
onkruidbestrijding 

Wil Neemt contact op met gemeente over 
achterstallig onderhoud en niet nakomen van 
afspraken 

Mobiele bereikbaarheid Dennis Voortgang en ontwikkelingen blijven volgen en 
initiëren 

Looppad school Ad Ontwikkelingen en voortgang blijven volgen en 
benodigde acties ondernemen 

 


