
Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag jaarvergadering Dorpsraad op woensdag 21 juni 2017 
Aanwezig: circa 40 personen 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Een speciaal woord van welkom gaat uit naar contactwethouder Menno Roozendaal, Buurtadviseur 
Henk de Laat en de vertegenwoordigers van de raadsfracties Team Meierijstad en Gemeentebelang 
Meierijstad. 
Hij laat ook de agenda van de jaarvergadering zien waaraan een agendapunt wordt toegevoegd. 
Jan Balk, bestuurslid van De Loop’r geeft na agendapunt 3 een korte toelichting op de eigendoms- en 
beheerssituatie / structuur van deze accommodatie. 
 
 

2. Jaarverslag secretaris, inclusief kort financieel verslag 
 
Aan de hand van een overzicht van onderwerpen die het laatste anderhalf jaar op de agenda hebben 
gestaan van de Dorpsraadsvergaderingen geeft Harrie Heerkens bij sommige onderwerpen een korte 
toelichting. Daarbij gaat het om AED’s, het afscheid van Wiel Sporken, Communicatieplan, 
gemeenteraadsverkiezingen, glasvezel, mobiele bereikbaarheid, onderhoud bomen Pastoor 
Smitsstraat, profielschets nieuwe burgemeester, Toekomstdocument, wegenonderhoud, werving 
nieuwe leden en de wijkschouw. 
Ook komt de jaarrekening 2016 en de subsidieaanvraag voor 2018 aan de orde. 
 
 

3.  Toekomstdocument 
 
De voorzitter geeft een toelichting op de totstandkoming van het document, de opzet en de 
gehanteerde werkwijze. Hij gaat kort in op de verschillende thema’s. 
 
Vanuit de zaal merkt een vertegenwoordiger van Den Achterhoek op dat bij het thema Openbare  
Ruimte staat beschreven de actie: Horst, Hofstad en Schootsedijk geschikt maken om doorgaand 
verkeer en landbouwverkeer om te leiden. Dit in combinatie met snelheidsremmende maatregelen op 
de Boxtelseweg en Slophoosweg. Daar zijn de bewoners van het gebied het niet mee eens en dat 
wordt met argumenten onderbouwd. 
De voorzitter geeft aan dat de ingebrachte opmerkingen over de typering van de wegen, 
verkeersveiligheid, sluipverkeer terecht zijn. Het gaat dan ook niet om een vaststaand plan maar om 
een wens / een gedacht. Het staat open voor discussie / overleg. 
We gaan voor een integraal goed onderbouwd plan voor het thema verkeer in Olland. Dit natuurlijk in 
samenspraak met alle betrokken partijen. 
 
 
      3a. toelichting op de eigendoms- en beheerssituatie/structuur van De Loop’r 
 
 
De voorzitter geeft het woord aan Jan Balk die een korte toelichting geeft op de eigendoms- en 
beheerssituatie / structuur van De Loop’r. Aanleiding voor dit verzoek was de onduidelijkheid die er 
hierover bestaat in Olland. 
De Loop’r is eigendom van Wovesto die het gebouw verhuurt aan diverse partijen zoals de gemeente 
( basisschool), Stichting Gemeenschapshuis Olland (verenigingen) en commerciele partijen. 
Het gebouw bestaat in januari 2018 5 jaar. Maar we sluiten elk jaar helaas met een flink verlies af. 
Op een vraag uit de zaal wordt geantwoord dat het daarbij gaat om enkele duizenden euro’s.  
We moeten gezamenlijk proberen deze prachtige voorziening voor Olland in stand en open te houden. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat we goed de gevolgen voor Olland in de gaten moeten houden van 
de fusie van de woningbouwcorporaties Wovesto en Huis en Erf. 
 
 



4. Contactwethouder Menno Roozendaal 
 
Menno Roozendaal stelt zich voor en gaat in op zijn rol en taak als contactwethouder. 
De gemeente Meierijstaf stelt zich open en transparant op. Maar ze hebben te maken met de nodige 
aanloopproblemen zeker op het terrein van de dienstverlening / bereikbaarheid. 
Hij geeft aan dat in het collegeuitvoeringsplan Mijlpalen van Meierijstad de nodige ambities zijn 
opgenomen. zo is er veel aandacht voor onderwijs en de leefbaarheid in de kleine kernen. 
 
Hij is al regelmatig in Olland geweest en bezoekt ook evenementen en activiteiten zoals vorige week 
woensdag de Buitenspeeldag. 
 
\ 

5. Buurtadviseur Henk de Laat 
 
De voorzitter geeft de microfoon aan Henk de Laat. Ook Henk stelt zich voor en gaat in op zijn rol en 
taak als buurtadviseur. 
Daarna geeft hij een toelichting op de mogelijkheden / spelregels van het leefbaarheidsbudget. 
Verenigingen / stichtingen e.d. kunnen voor een initiatief een subsidieaanvraag indienen. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het onderhoud van de Ollandse speeltuin ook onder dit budget kan 
vallen. Het geldt wel voor bijvoorbeeld het onderhoud van het terrein, de bankjes e.d. Maar het geldt 
niet voor de speeltoestellen zelf. Die vallen onder het Attractiebesluit dat strenge regels / voorschriften 
stelt qua onderhoud / afschrijving. Daarvoor blijft de gemeente ook verantwoordelijk. 
 
In de praktijk komt het voor dat kernen / wijken bepaalde uitvoeringstaken overnemen van de 
gemeente en daarvoor ook het beschikbare budget krijgen. Zo voert Boerdonk het groenonderhoud in 
eigen beheer uit. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat we hiermee wel voorzichtig moeten zijn. Zo nemen we een taak 
over die eigenlijk (wettelijk) bij de gemeente hoort. Hoe zit het dan met de risico’s / aansprakelijkheid 
e.d. 
De buurtadviseur reageert hierop dat het vanuit de gemeente geen verplichting wordt maar dat elke 
kern daar vrij in is wat ze wel of niet willen overnemen / uitvoeren. 
 
Ook gaat hij in op de opzet en inhoud van de wijkschouw. 
Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt / vraag gesteld waarom er verschil wordt gemaakt tussen 
de bebouwde kom en het buitengebied. 
Henk geeft aan dat uit praktische overwegingen en ervaringen uit het verleden is gekozen om eerst 
binnen de bebouwde kom een schouw te houden. Het is dus echt niet de bedoeling / opzet om een 
scheiding aan te brengen. Dit als antwoord op een vraag / opmerking uit de zaal. 
 
Een vertegenwoordiger vanuit Den Achterhoek biedt tijdens deze jaarvergadering een petitie aan die 
ondertekend is door zo’n 150 inwoners van het buitengebied. In de petitie wordt aangedrongen om 
tijdens de wijkschouw op 1 juli ook het buitengebied te bezoeken. Speerpunten daarbij zijn de 
verkeersveiligheid (welige bermgroei) en het plan voor de omleidingsroute (zie ook bij agendapunt 3). 
Henk neemt de petitie in ontvangst en zegt toe hierop via mail nog te reageren. 
 
De voorzitter onderstreept ook de opmerking van Henk over de opzet van de wijkschouw en de keuze 
voor de bebouwde kom. Hij geeft aan dat het echt niet de bedoeling is om een scheiding aan te 
brengen in Olland. 
 
De voorzitter bedankt Menno en Henk voor hun inbreng. Hij geeft aam dat hij zeer tevreden / positief 
is over de huidige werkwijze van de gemeente. Het is open en transparant en de lijntjes zijn kort. 
 
 

6. Thema 
 

Stand van zaken omtrent woningbouw 
De voorzitter schetst wat er sinds zijn aantreden in oktober 2015 met name achter de schermen 
allemaal  aan gesprekken / overleggen heeft plaatsgevonden. 
Daarbij richten we ons met name op het gebied van De Locht. 
 



Op een vraag uit de zaal over de stand van zaken De Misse geeft de voorzitter aan dat sinds vorige 
week het plan voor De Misse ter inzage ligt. Het is de bedoeling om eind van dit jaar te starten met de 
herbouw van de 6 woningen. 
 
Communicatie: wat vinden onze inwoners belangrijk 
In het plan zijn de diverse doelgroepen van de Dorpsraad omschreven en alle mogelijke 
communicatiemiddelen in beeld gebracht. Zo hebben we veel aandacht voor de nieuwsbrief, de 
website en Facebook. Ook werken we aan het samenstellen van een informatiepakketje voor nieuwe 
inwoners. 
 
Maar we willen niet alleen zenden maar zeker ook ontvangen. 
Vandaar de oproep aan de aanwezigen om zaken / onderwerpen die spelen direct te melden aan de 
Dorpsraad. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op de website www.skonolend.nl 
De Dorpsraad wil in gesprek blijven met de inwoners en zorgen voor een goede belangenbehartiging 
vanuit Olland. De Dorpsraad treedt immers op als vertegenwoordiging van de Ollandse gemeenschap. 
 
 

7. Rondvraag 
 
Vanuit de zaal worden de volgende vragen / opmerkingen gemaakt: 
 

 vlaggen aan lantaarnpalen Pastoor Smisstraat 
Aandacht wordt gevraagd voor het wapperen van de vlaggen aan de lantaarnpalen waardoor 
het licht verstrooid wordt. Het is ook een fel licht. 

 leerlingenaantal basisschool De Sprongh 
Op de vraag wat het huidige aantal leerlingen is van de basisschool citeert de voorzitter uit het 
Toekomstdocument: in 2017 zijn er 88 leerlingen. 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat het getal inmiddels naar boven is bijgesteld: 92 
leerlingen. Dat is een positieve ontwikkeling. 
De verkoop van woningen aan jonge gezinnen met kinderen draagt ook hieraan bij. 

 
 

Slotwoord 
De voorzitter sluit de jaarvergadering af en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en 
inbreng. De avond is in een open en constructieve sfeer verlopen. Alles kon gezegd worden. 
Slotzin: “Laten we gaan voor een Skon Ollend”.  
Waarop uit de zaal applaus klinkt. 

http://www.skonolend.nl

