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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 9 januari 2018  
 
Aanwezig:  G. van Gorkum, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, mw. M. Markus - Termeer, H. 

Verboort en D. Zwiers,  
Afwezig: B. van Ditmars, J. van Heesch, H. Heerkens, S. vd Moosdijk, I. Doornewaard en 

mw. R. van Hout - Hagelaars  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
Kort verslag gedaan van onze “ziekenboeg”’  
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 12 december 2017 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
- De secretaris heeft bij de bezorger geïnformeerd naar de bezorging 
 Slophoosweg t/m woning Jacques Merks 
 Boxtelseweg t/m woning A. v.d. Heuvel 
 Schootsedijk t/m woning Maarten van Hoof 
 Bobbenagelseweg t/m woning Arie van Liempd 

Bij de verspreiding van de Nieuwsbrief van december blijkt de Stok niets ontvangen te hebben. Harrie 
moet dit even kortsluiten met de bezorger(s) en dit duidelijk afspreken voor de toekomst. 
 
Actielijst 
De actielijst wordt aangepast. 
 

3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
Het toegestuurde verslag van dit overleg is helder en behoeft geen toelichting 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen  
 
 brieven / emails gemeente Meierijstad: 

o verlening subsidie 2018 
Van de gemeente krijgen we voor 2018 een subsidie van 3.500 euro: 
2.500 euro voor bestuurskosten en 1.000 euro als werkbudget 

o bevestiging bijdrage van 450 euro voor usb-sticks voor nieuwe inwoners 
o ondertekening overeenkomst aanleg glasvezel in buitengebied 
o Uitnodiging voor inloopavond inzake aanpassing openbare ruimte aan het Binneveld ter 

hoogte van voormalige basisschool en toegangsweg tot sportveld 
 Ad zal hierbij aanwezig zijn 

o Uitnodiging voor deelname in werkgroep voor beleid gladheidbestrijding. 
 Ad heeft zichtzelf hiervoor aangemeld. Bij meerdere kandidaten vanuit andere dorps- 

wijkraden laat hij dit graag voorbij gaan 
o uitnodiging voor deelname beeldvormende avond  over nieuwe regels voor para 

commerciële activiteiten in sportkantines, mfa’s e.d.  
 Voorzitter heeft hierover afstemming gehad met voorzitter de Loop’r en v.v. Ollandia. 

Die zullen bij deze avond aanwezig zijn om hun belang te verdedigen. Ad overweegt 
ook om naar deze avond te gaan. 

o invulling Klankbordgroep integrale visie openbare ruimte 
 Dorps- en wijkraden worden hierin vertegenwoordigd door Frank Mulkens en Dick 

Fokkema van respectievelijk DR Wijbosch en WR de Beemd Schijndel 
o overzicht / terugblik buurtadviseur over 2017 
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 zie Nieuwsbrief van december 2017 
 
 Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant 

o vooraankondiging regio-bijeenkomsten 
o digitale nieuwsbrief 
o Kleine Kernen Krant. 2017/2018. Nummer 3 

 
 KNH 

o tijdschrift Werkplaats nummer 24 
 
Mededelingen 
 

 Bestemmingsplan Olland, de Misse 
  Tot en met 31 januari 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. 
   Het plan voorziet in de herbouw van 6 woningen. 
 
Overige ingekomen stukken: 
 E-mail Dorpsraad Eerde: concept brief voor college met voorstel om de naam van de kleine kernen 

terug te laten komen in de postcodevermelding. Dus niet meer 5491 XX Sint-Oedenrode maar 5491 
XX Olland. 

 Herinneringsnota van den Einder. Afgeven bij Ben voor betaling en tevens verzoek om 
adreswijziging door te geven aan den Einder van penningsmeester. (staat nu nog op naam van 
vorige penningmeester) 

 
5. Toekomstdocument 

 
Voortgang enquete leefbaarheid Olland 
De vragenlijst wordt nu afgerond en de verspreiding vindt begin 2018 plaats. Jolanda en Gerrit hebben 
hierover nog contact met Nelleke Post 
 
Stand van zaken mobiele bereikbaarheid 
Dennis doet verslag van het gesprek wat de DR had met Marielies Schrijnenmakers. In het prettig 
verlopen gesprek zijn er duidelijke afspraken gemaakt en bestaat er bij de dorpsraad het gevoel en het 
geloof dat we elkaar kunnen helpen in deze moeilijke materie met als doel een goede Mobiele 
Bereikbaarheid in Olland. Marielies zal het e.e.a gaan aanlopen binnen de gemeentelijke organisatie en 
andere contactpersonen cq netwerk. Dennis probeert een meeting te organiseren met de diverse 
partijen( Monet, agentschap telecom), gemeente en de dorpsraad om de (on)mogelijkheden met elkaar 
te bespreken. 
 
Stand van zaken glasvezel 
Het convenant tussen de gemeentes Meierijstad en Sint-Michielsgestel en Mabib is getekend. 
De aanleg van glasvezel gaart door als 50% van de huishoudens in het buitengebied meedoen. 
Hiervoor is al op 21 dec een eerste bijeenkomst geweest met de ambassadeurs die mede gaan 
proberen de gestelde 50% te behalen. Olland was goed vertegenwoordigd tijdens deze avond en heeft 
voldoende ambassadeurs om het buitengebied te mobiliseren. Nogmaals aangegeven dat het 
aanleggen van glasvezel bij Ollandia en evt Odisco van belang is voor deze verenigingen maar ook 
voor de toekomst i.r.t mobiele bereikbaarheid. Dennis/Ad zullen deze 2 verenigingen hierover 
informeren. 
 
Stand van zaken wonen - bouw in Olland 
De voorzitter doet verslag van de beeldvormende avond “bouwen in Meierijstad” en van zijn gebruikte 
recht om in te spreken over de situatie in Olland inzake bouwen i.r.t de aanwezigheid van 2 geiten-
bedrijven. Beeldvormende avond bracht weinig nieuws en het inspreken was goed gegaan. Of het iets 
helpt is maar de vraag en moeten we afwachten. In januari – februari worden alle dorpsraden bijgepraat 
over de (on)mogelijkheden van bouwen in alle kernen. Hiervoor ontvangen wij op korte termijn een 
uitnodiging. Dit zullen we afwachten om vervolgacties te bepalen. 
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6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 
geboorten, overlijden 

De diverse mutaties weer doorgenomen en zullen weer besproken worden in het overleg met Sanne 
Maas-van Kaathoven van de basisschool 
 

7. wat verder ter tafel komt 
 
Verslag gesprek met Ellen Prosee over het baskebalveld 
Besproken het idee vanuit dorpsraad (parkeren i.c.m mogelijkheid schaatsbaantje). Ditzelfde idee is 
ook via een contactformulier van de website door Jan Hagelaars aangedragen. Zij gaat dit aanlopen bij 
de diverse afdelingen van de gemeente en koppelt hierover medio januari terug. Hoeft niet percé 
verhard te zijn. Werken met grasbetonblokken o.i.d kan ook. Idem aanleg in combinatie met aanpassen 
kunstwerk, aanplant bomen P. Smitsstraat. 
 
Kennismaking met nieuwe burgemeester op 17 januari 
Het programma besproken en doorgenomen. Is inmiddels ook afgestemd met bestuur/beheer de Loop’r 
en met Sanne Maas-van Kaathoven. Vanuit de Dorpsraad zijn aanwezig de voorzitter, Jolanda en 
Hans. Ad zal nog een berichtje uit laten gaan om te vragen wie er nog meer bij aanwezig kan zijn 
 
Vergoeding voor bovenmatig gemaakte kilometers de afgelopen 2 jaar  
De voorzitter heeft nogmaals kort toelichting gegeven over zijn kleine vergoeding voor de vele 
kilometers de afgelopen tijd (bijna 700 km) en de onduidelijkheid daarover bij de penningmeester. Dit is 
afgesproken in de vergadering van vorig jaar en goedgekeurd. Om misverstanden te voorkomen is het 
wel verstandig het dagelijks reglement hierop na te kijken en eventueel aan te passen 
 
Olland kermis 
De voorzitter heeft contact gehad met gemeente over de kermis en bijbehorende vergunningen voor de 
komende jaren. In 2018 komt er nieuw kermisbeleid en moet er harmonisatie komen van het 
evenementenbeleid. Gezien deze omstandigheid werd geadviseerd voor 2018 zelf nog de vergunning 
aan te vragen en i.s.m de horeca de kermis organiseren. Dan kunnen we na het nieuw te vormen 
kermisbeleid beter bepalen wat de mogelijkheden voor de komende jaren zijn. Ad zal dit op zich nemen 
 
Vacatures Dorpsraad 
Gezien het feit dat Johan van Heesh per maart gaat stoppen, ook Martje Markus heeft aangegeven na 
de zomervakantie te stoppen i.v.m andere drukke werkzaamheden en de vraag er is of Riet van Hout in 
staat is om haar rol weer op te pakken zijn we naarstig op zoek naar versterking. 
We hebben een viertal namen genoemd die door Martje en Ad benaderd gaan worden. 
 
Controle jaarrekening 
Er is vorig jaar afgesproken dat er jaarlijks 2 leden van de dorpsraad het financiële jaarverslag 
controleren ter bescherming van onszelf. Gerrit en Hans hebben dat op zich genomen en maken met 
Ben, penningmeester, een afspraak om dit een voor eind februari te controleren. 
 
Wijkschouw en Ollands overleg 
Het organiseren van de wijkschouw moet op initiatief van de dorpsraad zelf. Zodra duidelijk wat er 
geschouwd gaat worden kan de gemeente hierop de juiste medewerkers inzetten tijdens de 
wijkschouw. De volgende vergadering zullen we afstemmen hoe we e.e.a weer willen aanpakken. 
Ditzelfde geldt voor het 2 jaarlijkse overleg met de Ollandse verenigingen. In de volgende vergadering 
zullen we hierover afstemmen. 
 
 
Rondvraag: 
Vlaggetjes tijdens diverse festiviteiten 
Wilma en Theo hebben aangegeven het 2 tot 3 keer per jaar ophangen van de vlaggetjes aan de 
lantarenpalen met behulp van de loader van Piet of Johan van Heesh niet langer meer te doen. Omdat 
er op korte termijn al een oplossing moet zijn i.v.m. carnaval doen Martje en Jolanda het samen met 
Johan van Heesh. Voor de toekomst moeten we naar een oplossing zoeken. 
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Laarzenpad 
Hans zegt dat er weer (grote) problemen zijn aan het Laarzenpad. Het begint weer behoorlijk in te 
kalven cq af te scheuren. Ad zal dit bespreken in overleg met buurtadviseur. Evt samen met 
verantwoordelijk gemeentewerker gaan bekijken. 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Olland Kermis Ad Afstemming met horeca over invulling 2018 
   
Kunstwerk Dorpsplein en 
basketbalveld 

Ad en Gerrit In overleg met gemeente komen tot andere 
invulling, opwaardering en juiste uitstraling 
 

Informatiepakket nieuwe 
inwoners 

Werkgroep + Twan 
en Jolanda 

Samenstellen informatiepakker en organiseren 
verspreiding / afgifte 

   
BIN-project Dennis Voortgang bijven volgen 
   
Vacature Dorpsraad Allen Nadenken en polsen nieuwe kandidaten 

 
Bezorging nieuwsbrief Harrie Navragen tot hoe de bezorging loopt van de Stok 

 
Vertegenwoordiging 
Neij Buurt in Dorpsraad                   

Harrie Peilt de mogelijkheden voor deelname bij de 
voorzitter van de buurtvereniging 

   
Dagelijks reglement Harrie Nakijken, actualiseren en komen met concept 

voorstel 
Enquete leefbaarheid Werkgroep Uitvoering in februari 2018 i.s.m N. Post 
   
Wijkschouw en Ollands 
Overleg 

Allen Aanpak en datum voor 2018 bepalen in 
vergadering van februari  

   
Den Einder Ben Adreswijziging doorgeven en nota betalen 
   
Focuspunten 2017-2018: 
 
Woningbouw 

 
Ad, Martje en Stephan 

  
Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied Dennis en Ben 
  
-Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool 
-Onderzoek zorgvraag gericht op langer zelfstandig 
thuis blijven wonen 

Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet 

  
Communicatie onderhouden d.m.v nieuwsbrieven,   
facebook, website en externe media 
 

Harrie, Dennis en Jolanda 

Integrale aanpak infrastructuur en verkeersveiligheid incl. 
herinrichting Pastoor Smitsstraat 

Ben, Johan, Hans en Ad 

 


