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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 8 januari 2019 
 
Aanwezig:  mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. Heijden, mw. J. van 

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

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent deze eerste vergadering in 2019 en heet iedereen van harte welkom. 
Hij wenst iedereen een mooi en gezellig jaar en hoopt voor de Dorpsraad op een succesvol jaar. 
 
       2. verslag vergadering Dorpsraad van 4 december 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-gesprek Dorpsraad met SGO - bestuur De Loop’r 
 We kijken naar een geschikte datum voor het overleg. 
-pakketje voor nieuwe inwoners 
 Er is een ontwerp gemaakt voor een tweezijdige kaart met foto’s van Olland, een spreuk en ruimte voor  
 de USB-stick. We bestellen alvast 10 van deze kaarten. 
 Het is een beginnetje en een mooi gebaar. 
 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
 
      3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 17 december 2018. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

 
Ingekomen stukken: 
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad: 

 uitnodiging voor vervolgbijeenkomst AVG / Privacywet 
De voorzitter en Harrie Heerkens gaan naar de bijeenkomst op maandag 28 januari 2019 
om 19.30 uur in De Beckart. 

 uitnodiging voor vervolggesprek over woningbouw op maandag 28 januari 2019 om 14.00 
uur in het gemeentehuis in Veghel 
Zie bij agendapunt 5. 

 uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari 2019 in het Rooise 
gemeentehuis. De voorzitter en Gerrit van Gorkum zijn hier naar toegegaan. Het was voor 
de contacten / netwerk een prima bijeenkomst. 

 Vaststelling subsidiebedrag voor de Dorpsraad voor 2019 
De Dorpsraad ontvangt voor dit jaar 3.601 euro. 
We moeten voor 1 juni van dit jaar de verantwoording / jaarrekening 2018 indienen. 
De penningmeester krijgt van de secretaris de brief in de bus. 
In de brief wordt ook melding gemaakt van de maatregelen / aanpak van 
grensoverschrijdend gedrag bij verenigingen.  

 evaluatie samenwerkingsovereenkomst Dorps- en Wijkraden met gemeente 
 De voorzitter en Hans Verboort nemen deel aan het evaluatiegesprek op maandag 21 
 januari 2019 tijdens het maandelijks overleg met de Buurtadviseur. 

 uitnodiging om mee te denken over het Beleid Openbare Verlichting 
De voorzitter verleent zijn medewerking. 
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Overige ingekomen stukken: 

 brief + rekening Stichting Rooi Hartsafe 
Het onderhoud van de 3 Ollandse AED’s kost 340 euro. De penningmeester krijgt deze rekening 
nog in de bus. 

 Verzoek student Avans Hogeschool voor medewerking aan onderzoek wonen bij geitenhouderijen 
 De Dorpsraad heeft inmiddels haar medewewrking verleend aan dit onderzoek. 

 verzoek DeMooiRooiKrant aan de voorzitters van de drie Rooise Dorpsraden voor medewerking 
aan een terug- en vooruitblik. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk krantenartikel. 

 verzoek Brabants Dagblad voor medewerking Dorps- en Wijkraden aan een onderzoek over 
vuurwerk, mogelijke overlast en vuurwerkvrije zones 
De voorzitter heeft de vragen beantwoord. De gegevens zijn verwerkt in een krantenartikel. 

 afscheid Gerry Jochems bij Welzijn De Meierij 
De secretaris heeft een bedankmailtje gestuurd. 

 Kleine Kernen Magazine 
 KNHM Werkplaats nummer 26 

 
       5. Toekomstdocument 
 
Voortgang Bouwen in Olland: onderzoek woningbehoefte in Olland   
De voorzitter geeft een update over de gesprekken en contacten van de laatste tijd over woningbouw. 
Op maandag 28 januari 2019 van 14.00 tot 15.00 uur staat een vervolggesprek op het programma in het 
gemeentehuiis in Veghel. 
Dan bespreken we een inventarisatie van mogelijke inbreilocaties binnen de bebouwde kom van Olland. 
Tijdens deze vergadering geven de leden op een kaart de mogelijke inbreilocaties aan. 
In dit kader is het wel belangrijk om te weten wat de precieze grens is van de bebouwde kom. 
Daarnaast is het belangrijk om enkele criteria / wegingsfactoren op te stellen voor de beoordeling van de 
locaties  op haalbaarheid. Daarbij kun je denken aan eigendomssituatie, grondverwerving, 
bestemmingsplan, relatie tot omgeving / aanpalende percelen, ontsluiting. 
Aan het gesprek nemen in ieder geval de voorzitter, Harrie en Stephan deel. 
 
Voortgang integraal beheer openbare ruimte 
De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken zoals over de behandeling in de gemeenteraad 
van december 2018. We wachten even af waarmee de gemeente nu komt. 
 
Project Pastoor Smitsstraat: startbijeenkomst 
Op dinsdag 15 januari 2019 vindt van 16.00 tot 17.30 uur in De Loop’r de startbijeenkomst plaats voor dit 
project. Vanuit  de Dorpsraad zijn daarbij aanwezig de voorzitter, Gerrit, Harrie en Ingrid. 
De deelnemers denken nog na over zaken / onderwerpen die we zeker niet moeten vergeten om mee te 
nemen in het project: loop/voetpad, inbreng / betrokkenheid bewoners, herontwikkeling De Misse, mogelijke 
inbreilocaties, verkeersveiligheid, straatverlichting. 
 
       6.  inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

     geboorten, overlijden 
 
Er zijn deze keer geen inwonersmutaties. 
 
      7.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures 
De voorzitter heeft een kandidaat benaderd die bereid is om in de loop van dit jaar lid te worden. 
 
Kermis 
Er volgt nog overleg met de gemeente over de organisatie van de kermis in de toekomst. 
Voor 2019 organiseren we de Ollandse kermis nog zelf. We kijken nog naar uitbreiding van onze werkgroep.  
Ook plannen we de eerste bijeenkomst van de werkgroep. 
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Stand van zaken zendmast 
De aanvraag voor de vergunning is inmiddels bij de gemeente ingediend. 
 
Stand van zaken glasvezel 
De deelnemers hebben op dit moment nog geen concrete informatie ontvangen wanneer de aanleg nu 
daadwerkelijk begint. De planning was in het vierde kwartaal 2018 / eerste kwartaal 2019. 
 
Stand van zaken ontwikkelingen rondom sluiting kerk 
Voor het parochiebestuur is een gesprek op dit moment nog opportuun. 
 
Aanmelden activiteiten / evenementen voor kalender op website 
De secretaris stuurt een mail naar de Ollandse verenigingen voor het aanmelden / doorgeven van 
activiteiten die ze organiseren voor de kalender. Ook in de Nieuwsbrief plaatsen we een oproep. 
 
Toekenning / uitreiking Ollandse Vrijwilligersprijs De Beuk 
Enkele mogelijke kandidaten voor De Beuk passeren de revue. 
In de Nieuwsbrief zet de secretaris een oproep om kandidaten aan te melden. 
Voor de beoordeling van de mogelijke kandidaten formeren we een Voordrachtcommissie met 2 leden van 
de Dorpsraad ( Gerrit en Harrie) en 2 inwoners van Olland. 
 
Gesprek met SKOSO 
SKOSO wil graag een gesprek met de Dorpsraad voor de kennismaking met de nieuwe directeur van 
basisschool De Sprongh, de heer Van Summeren. 
Het gesprek kan plaatsvinden op maandag 28 januari 2019 om 10.30 uur. 
Aan dit gesprek nemen deel: Ad, Ben, Ingrid en Jolanda. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Olland Kermis Ad Formeren werkgroep voor invulling-aanpak 
kermis 2019 en plannen overleg 

   
Herinrichting P. Straat 
 

Ad, Gerrit, Harrie en 
Ingrid  

Werkgroep geformeerd voor uitvoering  
project herinrichting 
 

Informatiepakket nieuwe 
inwoners 

Werkgroep Promokaart wordt besteld 

   
Vacature Dorpsraad Allen Elk lid benadert een inwoner voor een mogelijk 

lidmaatschap 
 

Wegenonderhoud: 
 

WG Openbare 
Ruimte 

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

   
Sluiting kerk Olland DB Gesprek met parochiebestuur H. Oda 
   
Wijkschouw 2019 Allen Datum plannen in 2019 

Verzekeringen voor 
Dorps- en Wijkraden 

DB Werkgroep van enkele Dorpsraden kijkt naar een 
oplossing 

 
Bermen Ollandse Loop en    
bermen van Den Ekker tot 
Slophoosweg 
 
Uitreiking De Beuk 
     

 
Werkgroep 
 
 
 
Harrie + Gerrit     

 
Aanvraag leefbaarheidssubsidie. 
Overleg met waterschap. 
Afstemmen met buurtvereniging. 
 
Formeren Voordrachtscommissie. 
Plaatsen oproep voor kandidaten in Nieuwsbrief 
 

Uitje    Hans en Jolanda    Plannen in het voorjaar van 2019    
 
Ontwikkelingen basisschool DB      Gesprek met bestuur De Loop’r 
   
Focuspunten 2018 / 2019: 
 
Woningbouw 

 
Ad, Stephan en Dennis 

  
Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied Dennis en Ben 
  
Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet 
  
Integrale aanpak infrastructuur, openbare ruimte en 
verkeersveiligheid 
 
Herinrichting Pastoor Smitsstraat 

Ben, Hans en Ad 
 
 
Ad, Ingrid, Gerrit en Harrie 

 


