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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 5 februari 2019 
 
Aanwezig:  B. van Ditmars, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, S. v.d. 

Moosdijk, H. Verboort en D. Zwiers 
Afwezig: mw. I. van Doornewaard en mw. R. van Hout-Hagelaars  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
       2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 januari 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-pakketje voor nieuwe inwoners 
 Dennis laat een proefdruk zien van een  infokaart met de memorystick. Het is een gevouwen kaartje met  
 de kleuren van de Ollandse vlag in het formaat van een kleine envelop. De leden geven een 
 compliment voor het ontwerp / uitvoering. De eerste oplage is 10 exemplaren. 
-wegenonderhoud 
 In het uitvoeringsprogramma wegenonderhoud 2019 zijn ook de Stok, Horst en de Nieuwstraat  
 opgenomen. Deze wegen krijgen nieuw asfalt. Het fietspad langs de Ollandseweg komt in 2020 aan bod. 
 Dit onderwerp kan van de actielijst. Zie ook bij agendapunt 7.  
-gesprek met De Loop’r 
 Het gesprek kan na carnaval ingepland worden.   
-Wijkschouw 
 Gezien het project voor de herinrichting van de Pastoor Smitsstraat en het geplande wegenonderhoud  
 schuiven we de Wijkschouw door naar 2020. 
   
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
 
      3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 21 januari 2019. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-evaluatie overeenkomst gemeente met Dorpsraad 
 De Ollandse Dorpsraad heeft positieve ervaringen met de samenwerking met de gemeente / de  
 buurtadviseur. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

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

 evaluatie overeenkomst gemeente met Wijk- en Dorpsraden 
Zie bij agendapunt 3. 

 uitnodiging voor startbijeenkomst opstellen Erfgoedvisie gemeente Meierijstad 
Deze bijeenkomst is op dezelfde avond als deze Dorpsraadsvergadering. 

 Vaststelling beleid harmonisatie subsidies kunst en cultuur 
Zie bij agendapunt 7.  

 verslag startbijeenkomst project herinrichting Pastoor Snitsstraat 
 Zie bij agendapunt 5. 
 aanvullende informatie en documenten voor de bijeenkomst over de AVG / Privacywet 

 Zie bij agendapunt 7. 
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Overige ingekomen stukken: 

 e-mail Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode 
Uitnodiging voor overleg met de drie Rooise Dorpsraden en verzoek voor het invullen van een 
vragenlijst. Zie bij agendapunt 7. 

 e-mail Werkgroep Dorpsraden over verzekeringen 
Zie bij agendapunt 7. 

 
       5. Toekomstdocument 
 
Voortgang Bouwen in Olland: uitkomst gesprek met gemeente op 28 januari 2019 
De voorzitter doet verslag van dit gesprek waarbij ook Dennis, Harrie en Stephan aanwezig waren. De 
mogelijke bouwlocaties zijn in beeld gebracht en stedenbouwkundig en planologisch getoetst. Ook is 
rekening gehouden met de provinciale regelgeving qua bouwcontouren, inbreidings- en uitbreidingslocaties. 
De gemeente moet eerst kijken naar de inbreidingsmogelijkheden. Daarbij is gekeken naar de meest 
realiseerbare bouwmogelijkheden. 
 
De voorzitter heeft gesprekken gehad met betrokken partijen. Stephan benadert ook nog de eigenaren van 
een mogelijke bouwlocatie. Ook de gemeente neemt contact op met een grondeigenaar. 
 
We moeten met een open vizier en transparant blijven acteren. 
 
Project Pastoor Smitsstraat: vervolg startbijeenkomst 
De voorzitter doet verslag van de startbijeenkomst. De leden krijgen het verslag nog per mail toegestuurd. 
Via Facebook, website, nieuwsbrief en een mail naar de buurtverenigingen worden de Ollanders 
opgeroepen om mee te denken, mee te praten over de herinrichting van  de Pastoor Smitsstraat tussen De 
Misse en Den Ekker. Maar we kijken ook naar het reeds gerealiseerde deel vanaf de Schootsedijk tot De 
Misse. De eerste reacties komen al binnen. 
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 12 februari 2019 in De Loop’r. 
 
Stand van zaken zendmast en glasvezel 
Er bestaat onduidelijkheid over wanneer de aanleg van glasvezel in Olland nu daadwerkelijk begint. 
 
       6.  inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

     geboorten, overlijden 
 
Enkele inwonersmutaties worden uitgewisseld. 
 
      7.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures Dorpsraad 
Ingrid van Doornewaard heeft aangegeven dit voorjaar te willen stoppen als lid van de Dorpsraad. 
 
Afspraken maken financieel jaarafrekening en jaarcontrole 
Het jaar 2018 sluiten we af met een klein positief saldo. Voor 1 juni 2019 ontvangt de gemeente de 
jaarrekening en verantwoording over 2018. De Kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Hans Verboort en 
Jolanda van Hoof. 
 
Stand van zaken Kermis Olland 2019 en vervolgtraject 
De voorzitter doet verslag van de eerste bijeenkomst van de Werkgroep Kermis. In verband met grote 
evenementen in de regio kijken we naar een andere datum voor de kermis. Het voorstel is nu het weekend 
van 8 september 2019. Op basis van een nieuwe gemeentelijke regeling hoeven we als Dorpsraad geen 
legeskosten meer te betalen voor een evenementenvergunning. 
 
Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht Sinterklaas 
Uit het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente blijkt dat in het subsidiebedrag voor Stichting Papgat en 
voor de Rooise intocht van Sinterklaas in feite ook een bedrag voor Olland, Boskant en Nijnsel opgenomen 
is. 
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De secretaris zoekt dit uit en neemt contact op met de betrokken partijen. 
 
Stand van zaken verzekeringen en vervolgstap 
De werkgroep heeft het een en ander uitgezocht en een stroomschema voor verzekeringen opgesteld. 
De secretaris zoekt uit wat dit voor ons en als vergunningaanvrager voor de kermis betekent. 
 
Stand van zaken AVG en vervolgstap 
Elke Dorps- en Wijkraad heeft een op maat gemaakt setje documenten ontvangen in het kader van de 
nieuwe Privacywet. Daarbij gaat het om een verwerkingsregister, privacyverklaring, 
geheimhoudingsverklaring, verwerkersovereenkomst, register van datalekken en een 
toestemmingsverklaring. De privacyverklaring is inmiddels op onze website geplaatst. De secretaris kijkt 
naar welke documenten van toepassing zijn voor onze Dorpsraad en zorgt voor een goede verwerking. 
 
Verzoek Seniorenraad 
De Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode wil graag overleggen met de drie Rooise Dorpsraden. 
Hiervoor is een vragenlijst opgesteld die door Gerrit van Gorkum  namens de Dorpsraad beantwoord gaat 
worden. 
 
Aanpak bermen Pastoor Smitsstraat / Roest 
In overleg met Buurtvereniging De Pleintrekkers kijken we naar een goede aanpak met bijvoorbeeld een 
bepaald bloemmengsel, 
 
Terugkoppeling kennismakingsgesprek directeur De Sprongh 
De gespreksdeelnemers doen verslag van dit positieve en open gesprek met onder andere de nieuwe 
directeur de heer A. van Summeren. 
 
Stand van zaken eerste Nieuwsbrief 2019 
Dennis, de maker van de Nieuwsbrief, krijgt een compliment voor deze informatieve en kleurrijke editie. 
In de volgende Nieuwsbrief besteden we aandacht aan de Buurtbieb en het wegenonderhoud. 
 
Wegenonderhoud 
Naast het vernieuwen van het asfalt van Stok, Horst en Nieuwstraat worden volgend jaar ook gedeelten 
van de klinkerbestrating van  enkele straten in de Neij Buurt aangepakt. 
 
TV-opname Omroep Meierij 
Omroep Meierij is bezig metr een serie over de dertien kernen van Meierijstad. 
Na Wijbosch is  Olland aan de beurt. Op donderdagmiddag 7 februari 2019 maken ze opnames in Olland. 
De voorzitter en Gerrit van Gorkum treden op als gastheren. 
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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 

   

Vacature Dorpsraad Allen Elk lid benadert een inwoner voor een mogelijk 
lidmaatschap 

   

Financieel Jaarverslag  

 

Sluiting kerk Olland 

DB 

 

DB 

Voor 1 juni 2019 indienen bij de gemeente 

 

Gesprek met parochiebestuur H. Oda 

   

Wijkschouw 2019 Allen Doorgeschoven naar 2020 

Verzekeringen voor 
Dorps- en Wijkraden 

Harrie Secretaris zoekt gevolgen voor Ollandse 
Dorpsraad verder uit 

 

AVG / Privacywet 

 

Harmonisatie subsidies 

Kunst en Cultuur 

 

Bermen Ollandse Loop en    

bermen van Den Ekker tot 

Slophoosweg 
 

Uitreiking De Beuk 

     

 

Harrie 
 

Harrie 

 

 

Werkgroep 

 

 

 

Harrie + Gerrit     

 

Uitzoeken welke documenten voor ons gelden 
 

Uitzoeken bijdragen voor Ollandse 
carnavalsoptocht en intocht Sinterklaas 

 

Aanvraag leefbaarheidssubsidie. 

Overleg met waterschap. 

Afstemmen met buurtvereniging. 

 

Voordrachtcommissie beoordeelt aanmeldingen 

 

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

Harrie, Dennis en Jolanda 

Integrale aanpak infrastructuur, openbare ruimte en 
verkeersveiligheid 

 
Herinrichting Pastoor Smitsstraat 

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