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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 4 september 2018  
 
Aanwezig:  mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. Heijden, mw. J. van 

Hoof, S. v.d. Moosdijk en D. Zwiers 
Afwezig: B. van Ditmars, mw. R. van Hout - Hagelaars, T. Leenderts en H. Verboort 
 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen van harte welkom.  
Hij informeert de leden over de gezondheidssituatie van Martje Markus. 
Van de Dorpsraad krijgt ze een bosje bloemen waarvoor de secretaris zorgt. 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 3 juli 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actielijst 
De actiepunten blijven staan. 
 

3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van september 2018. 
Naar aanleiding van dit verslag: 

 Maandelijks spreekuur 
Met ingang van 15 oktober 2018 starten we met het maandelijkse inloopspreekuur in De 
Loop’r. Naast onze voorzitter en de Buurtadviseur neemt ook Nelleke Post van Welzijn De 
Meierij deel aan het spreekuur. Zij zorgt voor een persbericht. We nemen het ook mee in 
onze nieuwsbrief. 

 Laarzenpad 
De Buurtadviseur maakt een werkafspraak op locatie waar onze voorzitter en de heer M. 
Vesters van de gemeente aanwezig zijn. Er lopen diverse wandelroutes door dit gebied.  
De borden zijn nog niet geplaatst. Misschien dat de aanleg van een vlonder een oplossing      

 kan bieden. 
 Aanpak herinrichting Pastoor Smitsstraat 

De aanpak wacht op een budget. 
 Herinrichting Het Binneveld / voet/looppad 

De voorzitter spreekt zijn ongenoegen uit over het verloop / de stand van zaken omtrent 
de herinrichting en het onderhoud van het voet/looppad. 

 Kunstwerk Dorpsplein 
Er is een nieuw slot geplaatst. De gemeente is bezig met het opstellen van een 
inventarisatie van alle kunstwerken en de staat van onderhoud. De aanpak van het 
Ollandse kunstwerk staat hoog op de lijst. 

 
4. ingekomen stukken en mededelingen 

 
Ingekomen stukken:  
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad: 
 informatie over uitwerking Woonvisie dorpskernen Meierijstad 
 bevestiging bewonersavond en informatie over startbijeenkomst woonbehoefte in de 

dorpskernen op[ 5 september 2018 
Zie bij agendapunt 5. 

 uitnodiging voor overleg over Vitaal Buitengebied 
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 vervolg overleg IVOR / IBOR 
Zie bij agendapunt 5. 

 informatiebrief over harmonisatie evenementenbeleid 
 verzoek om aanvullende documenten voor de aanvraag kermisvergunning 

Zie bij agendapunt 7. 
 verzoek om actuele contactgegevens van de Dorpsraad Olland aan te leveren 

De secretaris heeft de info naar de gemeente gemaild. 
 uitnodiging voor presentatie geupdate wandelkaart 
 voortgang AVG - algemene verordening gegevensbeheer 

Als Dorpsraad krijgen we een pakket op maat met de noodzakelijke documenten. 
 informatie over gezamenlijk spreekuur Dorpsraad, buurtadviseur en Welzijn De Meierij 

Zie bij agendapunt 3. 
 aanmelden kandidaten voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen 

De voorzitter stuurt de mail door naar de leden. 
De leden denken na over mogelijke Ollandse kandidaten. 

 
Overige ingekomen stukken: 
 informatie KNHM wedstrijd Kern met Pit 
 brief Woonmeij/Wovesto met de mededeling dat Leo Overmars stopt als directeur / bestuurder bij 

de woningcorporatie 
 mail Stichting Kartuizerklooster met informatie over uitvoering geofysisch onderzoek naar locatie 

Kartuizerklooster in Olland 
 mail WTC Gerry van Gerwen: stand van zaken uitvoering evenementen 
 mail over valpartij lid Fietsclub Met Hart en Ziel op fietspad langs Ollandseweg 

In een mail reageert de voorzitter dat ook de Dorpsraad Olland al regelmatig aandacht heeft 
gevraagd voor de slechte toestand van het fietspad. 

 mail informatie Dorpsraad Eerde over programma Monumentaal Eerde 
 mail uitnodiging Dorpsraden  Schijndel voor bijwonen Burendag Schijndel op 22 september 

Het is een mooi initiatief maar de Dorpsraad gaat niet naar deze bijeenkomst. 
 contactformulier Dorpsraad Olland met vraag over zendmast 

De voorzitter heeft de gevraagde informatie verstrekt. 
 contactformulier Dorpsraad Olland: informatie Fieke Barten over plan voor  

uitvoering ervaringsproject Dans voor senioren en basisschoolleerlingen 
  Gerrit heeft contact gehad en we wachten de ontwikkelingen even af. 
 

5. Toekomstdocument 
 
Voortgang Bouwen in Olland: onderzoek woningbehoefte in Olland   
De leden zijn in het bezit van de mail van de gemeente over de verdere uitwerking woonvisie dorpskernen 
Meierijstad met het voorstel over het Pilot Keldonk en informatie over de opzet van de 
bewonersbijeenkomsten in de kernen. De voorzitter informeert de leden over de stand van zaken. 
Voor Olland is de bijeenkomst om de woonbehoefte te peilen vastgelegd op maandag 8 oktober 2018. 
De voorzitter en Dennis bezoeken de eerste bijeenkomst over de uitwerking van de woonvisie voor de 
dorpskernen op 5 september 2018. Stephan kijkt of hij ook mee kan. 
De voorzitter geeft aan dat in september het College van B&W een voorstel bespreken over bouwen in 
relatie tot de aanwezige geitenhouderijen. 
Als de situatie voor  woningbouw in Olland niet veranderd heeft het eigenlijk geen zin om een  
avond over de woonbehoefte te organiseren. 
 
Dennis en Stephan doen verslag van het bezoek aan de bijeenkomst over het Pilotproject Keldonk. 
Daar bleek dat de gemeente eigenlijk geen risico wil lopen en zelf geen actie onderneemt. 
Maar je kunt niet van jongeren verwachten dat ze zelf de regie gaan nemen en zelf aan de slag gaan met 
grondaankoop, onderhandelingen met projectontwikkelaars e.d. 
 
De voorzitter geeft aam dat de gemeente overweegt om het passief grondbeleid aan te passen. 
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Er ligt een voorstel op tafel om over te gaan op situationeel grondbeleid. De gemeente kijkt dan per 
situatie naar grondaankopen. Dan kan de gemeente actief grond aankopen. 
 
Op maandag 10 september kijkt de werkgroep naar de voorbereiding van de Ollandse bijeenkomst op 8 
oktober. Ook andere leden zijn op de 10e welkom. 
 
Voortgang integrale visie openbare ruimte 
De voorzitter en Hans gaan naar de vervolgbijeenkomst IVOR/IBOR op 18 september 2018. 
Daarna komt de IBOR aan de beurt en daarbij kunnen we het gewenste onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte in Olland aangeven. Dit zal in een vervolgbijeenkomst in oktober gaan plaatsvinden 
 
Voortgang ontwikkelingen rondom mobiele bereikbaarheid 
Het grondonderzoek is uitgevoerd. 
Het opstellen en toetsen van de gebruikersovereenkomst verloopt moeizaam. 
De Buurtadviseur houdt dit in de gaten. 
 
Voortgang ontwikkelingen rondom glasvezel 
Tijdens de bijeenkomst met de glasvezelambassadeurs informeert Dennis naar de planning voor de 
aanleg in Olland. 
 
Vervolgaanpak cq gesprekken over basisschool met SKOSO en gemeente 
We horen positieve geluiden over de start en het verloop van het nieuwe schooljaar. 
De voorzitter heeft een goed gespreek gehad met de heer G. van Etten van de gemeente. 
Er staan nog twee gesprekken op het programma: 

 woensdag 3 oktober 2018 om 16.00 uur met SKOSO 
Dennis, Ingrid, Jolanda en onder voorbehoud Ben nemen deel aan het gesp[rek. 

 donderdag 4 oktober 2018 om 16.00 uur met wethouder Coby v.d. Pas 
Ad, Gerrit, Jolanda en onder voorbehoud Ben en Dennis nemen deel aan dit gesprek.  

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

 
Enkele mutaties worden uitgewisseld. 
 

7. wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Kermis Olland 
Voor de aanvraag va de evenementenvergunning voor de kermis zijn aanvullende documenten naar de 
gemeente gestuurd. Daarbij gaat het om een plattegrond van het kermisterrein met daarop de attracties 
met de afmetingen en het verkeersplan. 
Het is niet gelukt om voor de kermis een evenementenverzekering af te sluiten. 
Wel heeft de Dorpsraad een offerte opgevraagd voor een bestuurdersaansprakelijkheids- en 
rechtsbijstandverzekering. Die kost ongeveer 60 euro per maand. 
De secretaris informeert bij de Rabobank/Interpolis of deze verzekering per maand af te sluiten is. 
Als dat zo is sluiten we die verzekering af. 
 
Uitje Dorpsraad 
Door miscommunicatie kon het uitje niet doorgaan. 
We plannen nu een uitje in het voorjaar van 2019. 
 
Vacature 
De leden denken na over mogelijke kandidaten. 
Personen die een affiniteit met een bepaald thema / onderwerp zijn ook van harte welkom. 
 
Waterpomp kunstwerk Dorpsplein 
De sleutel voor de waterpomp ligt bij De Dorpsherberg. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Olland Kermis Ad Najaar 2018 werkgroep inrichten voor verdere 
invulling-aanpak kermis vanaf 2019 

   
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 blijven volgen 
   
Vacature Dorpsraad Allen Nadenken en polsen nieuwe kandidaten 

 
Toekomst kerk Olland               DB Ontwikkelingen blijven volgen 
   
Wegenonderhoud: 
 

WG Openbare 
Ruimte 

Ontwikkelingen volgen. Fietspad Olland-Rooi, 
Nieuwstraat, Stok en fietspad Olland-Liempde 

   
Overleg met WTC Gerry 
van Gerwen                          

DB    Overleg (verkeers)veiligheid Evenement Ollands 
Mooiste en Ollands Ruigste  

   
Wijkschouw 2019 Allen Datum plannen in 2019 

Problematiek identieke 
postcode 

 DB                                                  Identieke postcode 5491 XN van Pastoor 
Smitsstraat 2 t/m 36 en Dorpsplein 1 t/m 31: 
problemen bij bezorging. Kijken naar oplossing 

   
Verzekeringen voor 
Verenigingen 

DB O.b.v informatie najaar van gemeente evt info 
avond organseren 

         
Uitje    Hans en Jolanda    plannen in het voorjaar van 2019    
 
Focuspunten 2017-2018: 
 
Woningbouw 

 
Ad, Dennis 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 

 


