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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 3 april 2018  
 
Aanwezig:  B. van Ditmars, mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. 

Heijden, mw. J. van Hoof, mw. R. van Hout - Hagelaars, T. Leenderts. mw. M. 
Markus - Termeer, S. v.d. Moosdijk, H. Verboort en D. Zwiers 

 
 

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 Teun Leenderts die vanavond voor de eerste keer aanwezig is bij deze 
vergadering. Teun stelt zich voor en daarna doen dat ook de overige leden. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 6 maart 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 

 Kermis Olland 
De Dorpsraad vraagt de vergunning voor de kermis bij de gemeente aan. 

            De voorzitter heeft contact gehad met M. Toelen. 
 Herinrichting gedeelte Pastoor Smitsstraat 

Er komt een integraal plan waarin ook het kunstwerk en het basketveld worden meegenomen. 
Helaas is het gereserveerde budget niet meer beschikbaar. 

 Laarzenpad 
Het Laarzenpad is op twee locaties niet meer begaanbaar. 
Hans en voorzitter hebben hierover contact gehad met Henk de Laat. 
De gemeente is nu aan zet. 

 
Actielijst 
De punten op de actielijst blijven staan. 
 

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

 Mijn Gemeenteapp 
In de volgende Nieuwsbrief promoten we de Mijn Gemeenteapp en gebruiken we niet meer de 
Buiten Beterapp. 

 Bijdrage voor ijsbaan 
Het toegezegde bedrag van 300 euro is binnen. 

 
4. ingekomen stukken en mededelingen 

  
 Aanvraag subsidie Dorpsraad 2019 

Het DB verzorgt de aanvraag. 
 Verzoek deelname OV-reizigerspanel door Kleine Kernen 

Ingrid van Doornewaard zorgt voor de input vanuit Olland. 
 Ondersteuning Manifest toekomst Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant 

De provincie stopt met de subsidieverlening aan deze vereniging. 
Als Dorpsraad maken we bijna geen gebruik van deze vereniging. 
We ondersteunen het manifest niet. 



2 
 

 Aanpassing naam in postcodevermelding: 5491 XX Olland in plaats van 5491 XX Sint-
Oedenrode 
De gemeente is niet voornemens mee te werken aan dit verzoek van de kleine kernen in 
Meierijstad. De praktische gevolgen zijn groot en het omzetten van de postcodes zou 1 miljoen 
euro kosten, 

 
5. Toekomstdocument 

 
Vervolgaanpak Bouwen in Olland   
Er is veel aandacht voor de geitenhouderijproblematiek en het afwegingskader van de gemeente zowel 
in de gemeenteraad, in de media en bij verschillende betrokken partijen. 
Het leeft wel. Maar er is nog een lange weg te gaan. 
Op 20 juni 2018 van 19.00 tot 20.15 uur gaan Ad, Harrie en Stephan naar een vervolggesprek. 
 
Voortgang enquete leefbaarheid Olland 
Op dit moment hebben we 90 ingevulde vragenlijsten ontvangen. 
Via allerlei kanalen zoals de basisschool en de buurtverenigingen proberen we de respons nog te 
verhogen. 
In Keldonk wordt ook een vergelijkbaar onderzoek gehouden. We overleggen met de begeleidster van 
dit onderzoek over de problemen daar en de mogelijke oplossingen en of dit ook voor Olland 
toepasbaar is..  
In de laatste week van april plannen we dit overleg waaraan Ad, Gerrit en Hans deelnemen. 
 
Voortgang ontwikkelingen rondom glasvezel en mobiele bereikbaarheid  
Dennis geeft een update over de mobiele bereikbaarheid / plaatsen zendmast met name over de 
locatiekeuze en de communicatie. 
Op basis van het geldende bestemmingsplan kan op het veld achter de kerk, bij de accommodatie van 
de  beugelvereniging en op sportpark Ekkerzicht een zendmast geplaatst worden. Daarvoor is dus 
geen planwijziging noodzakelijk. 
Aan de hand van enkele criteria zoals de toegankelijkheid en de beschikbare open ruimte is de keuze 
gevallen op het sportpark. 
De zendmast is 39,9 meter hoog. Voor de mast en de bijbehorende installatie is een grondoppervlakte 
nodig van 8 x 8 meter.  
Deze informatie is verwerkt in een brief die in een straal van 250 meter rondom de gekozen locatie huis 
aan huis is bezorgd. Ook via de website en Facebook is de info verspreid. 
 
De Dorpsraaf organiseert voor geheel Olland een informatieavond over de zendmast op woensdag 25 
april 2018 waarbij ook wethouder H. van Rooijen aanwezig is. 
 

6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 
geboorten, overlijden 

 
Er komen binnenkort enkele mutaties aan. 
 

7. wat verder ter tafel komt 
 
Verslag platformbijeenkomst Dorps- en Wijkraden op 28 maart 2018 
De voorzitter en Teun Leenderts waren aanwezig bij deze bijeenkomst. 
Tijdens deze avond kwamen de volgende thema’s aan bod: kermisbeleid, evenementenbeleid, 
verzekeringen en de integrale visie op / het beheer van de openbare ruimte. 
We krijgen nog een verslag van de bijeenkomst. 
 
Voortgang klankbordgroep / werkgroep Woonvisie 
De leden zijn in het bezit van het verslag van de themabijeenkomst woonvisie gemeenteraad op 15 
maart 2018. 
Alle raadsfracties vinden dat minimale voorzieningen zoals een basisschool nodig zijn om de 
leefbaarheid in stand te houden. 
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Invulling vacatures Dorpsraad 
De voorzitter heeft een goed gesprek gehad met een mogelijke kandidaat. 
 
Aanpassen cadeauregeling voor verenigingen ren leden + regeling bestuur / km-vergoeding 
De leden stemmen in met de aanpassingen van de regelingen: 

- de bedragen bij een jubileum van Ollandse verenigingen en van de cadeauregeling voor de 
leden worden met 10 euro verhoogd 

- alle leden van de Dorpsraad kunnen voortaan een beroep doen op een km-vergoeding bij een 
buitensporig aantal gereden kilometers. De vergoeding bedraagt 19 cent per km. 
 

Uitnodiging Ollands Overleg 29 mei 2018 
De uitnodiging wordt in week 15 verstuurd. 
 
Afloop Verzoek tot onderhoud Het Hoefje en invulling belofte 
Gerrit van Gorkum neemt contact op met de heer H. Prins. 
 
Aanleg glasvezel 
Dennis Zwiers informeert de leden over de voortgang / stand van zaken aanleg glasvezel. 
Op dit moment doet 13% van het Ollands buitengebied mee. Voor de gehele gemeente is dit nu 9%/ 
Het gaat goed komen. 
 
Uitje Dorpsraad 
Jolanda en Hans kijken naar de mogelijkheden. 
 
Spreekuur Nelleke Post van Welzijn De Meierij 
Het spreekuur trekt weinig bezoekers. 
Het is beter als ze activiteiten bezoekt om contacten te leggen. Dat bleek wel tijdens de verwendag in 
het kader van de NL-Doetdag. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Olland Kermis Ad Afstemming met horeca over invulling 2018. 
DR vraagt kermisvergunning aan. 

   
Kunstwerk - basketbalveld 
- herinrichting P. Smitsstr 

Ad, Gerrit, Teun Voortgang bewaken 
 

Informatiepakket nieuwe 
inwoners 

Werkgroep + Twan 
en Jolanda 

Usb is besteld, informatie nog op usb plaatsen 

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

 
Toekomst kerk Olland               DB Ontwikkelingen blijven volgen 
   
Enquete leefbaarheid Werkgroep Verwerking input 
   
Wijkschouw  Allen Datum plannen in 2019 
   
Ollands Overleg Harrie 29 mei 2018: versturen uitnodiging  
   
Controle jaarrekening Gerrit-Hans Afspraak maken met Ben voor controle 
 
Subsidieaanvraag  

 
DB                                   

 
Invullen en versturen voor aanvraag 2019 

 
Laarzenpad 

 
Hans 

 
Contact gemeente voor gezamenlijke controle 

         
Foto en schrijven Teun                                                      Aanleveren stukje + foto voor nieuwsbrief 

 
 

Uitje Dorpsraad                     Jolanda + Hans             voorstel 
 
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, Teun, Hans en Ad 
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