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1. opening en verwelkoming nieuw Dorpsraadslid Dennis Zwiers + 
vaststelling van de agenda 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord 
van welkom gaat uit naar Dennis Zwiers, het nieuwe Dorpsraadslid. 
Dennis stelt zich voor en vertelt over zijn werk, hobby’s, gezinssituatie en over zijn drijfveer 
om actief te worden voor de Dorpsraad. De leefbaarheid van Olland en een goede 
communicatie zijn voor hem belangrijke onderwerpen. 
De voorzitter wenst hem veel succes toe. 
  
Ook meldt de voorzitter de geboorte van Iris, de tweede dochter van Twan en Jannie 
Brinkman. 
Namens de Dorpsraad stuurt de secretaris een bos bloemen met een kaartje. 
 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 16 februari 2016 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-Voor de rik/jokeravond in het kader van het jubileumfeest van de Ollandse Dorpskapel 
 geeft de Dorpsraad een Ollandse Vlag en de DVD Olland in oude beelden als prijsje weg.  
-wegenonderhoud 
 De Horst en Hofstad zijn opgenomen ion het wegenonderhoudsplan van dit jaar. 
 Op de weg zijn de aan te pakken weggedeelten al gemarkeerd. 
-Parkeren rondom De Loop’r 
 Bij bepaalde activiteiten in De Loop’r staat vaak een gedeelte de Pastoor Smitsstraat vol 
 met geparkeerde auto’s. De secretaris informeert het bestuur van De Loo’r hierover. 
 
 

3. evaluatie + verslag Ollands Overleg 4 maart 2016 
 
Het verslag wordt met de opmerking dat Hans Verboort ook met bericht van verhindering 
afwezig was, vastgesteld. 
 
Het Ollands Overleg kende een goede opkomst. Het was een vruchtbare bijeenkomst. 
Het afscheid van Wiel Sporken na afloop van het Ollands Overleg is goed verlopen. 
 
 

4. ingekomen stukken  
 
Ingekomen stukken: 
 
-e-mails en brieven van de gemeente Sint-Oedenrode 



 * toekenning bijdrage van 500 euro voor de jeugdactiviteit tijdens het jubileumfeest 
   van de Ollandse Dorpskapel 
 * verzoek om input van Dorps- en Wijkraden over hun missie, taken en organisatie voor de   
    tweede bijeenkomst van deze organisaties in Meierijstad 
 * vooraankondiging tweede bijeenkomst Dorps- en Wijkraden Meierijstad op dinsdag 31 mei. 
 * ontvangstbevestiging van de brief van de Dorpsraad aan de politieke partijen die  
   deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november 
 * Kermis 2016 in Olland: verzoek aanpassing kermisdagen 
-mail Ollend Dreijt Dur: ontvangstbevestiging verzoek om bijdrage voor onderhoud Aed’s 
-uitnodiging Dorpsraad Boskant voor overleg met Rooise Dorps- en Wijkraden over missie, 
 taken en rollen van deze organisaties in Meierijstad 
 De voorzitter en de secretaris waren op 11 april aanwezig bij deze bijeenkomst. 
 De input over dit onderwerp wat wij naar Lianda de Vos hebben gestuurd werd als 
 basis voor dit overleg gebruikt. 
-Welzijn De Meierij: Jaarbericht 2015: Inzetten op veerkrachtige burgers en buren 
-Nota steunabonnement Kleine Kernen Krant 
-Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant: 
  * KernKracht, 13e jaargang, nummer 1 
  * uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2016 
-mail Ollandse Dorpskapel: aanvraag voor een bijdrage voor de jeugdactiviteit 
 tijdens het jubileumfeest 
 De gemeente heeft op basis van de aanvraag van de Dorpsraad een bijdrage van 500 euro  
 verstrekt. 
-KNHM: 2015 Input aan de leefomgeving 
 
 

4a.  mededelingen en informatievoorziening  
 
Kort verslag bezoek voorzitter aan jaarvergadering KBO Olland 
Op uitnodiging was onze voorzitter aanwezig bij de jaarvergadering. Het was een levendige 
bijeenkomst en goed om er bij te zijn. Zo horen we ook wat er leeft onder de Ollandse 
ouderen. De presentatie over de Zorgcooperatie was zeer informatief en verhelderend. 
 
Kort verslag bijeenkomst Zorg en Ouderenbeleid in Schijndel 
Het was een goede bijeenkomst met inbreng vanuit de zaal. 
De notitie Ouderenbeleid Meierijstad van de gezamenlijke KBO’s kunnen we goed gebruiken 
als input / bouwstenen voor het thema Zorg en Welzijn van het op te stellen 
Toekomstdocument. 
 
Beheer batig saldo Stichting Boelaarshoeve 
Henk v.d. Moosdijk van de voormalige Stichting Boelaarshoeve wil het batig saldo van deze 
stichting in beheer geven aan de Dorpsraad. Het saldo is bestemd voor activiteiten / 
projecten in Olland op het gebied van cultuurhistorie / educatie, erfgoed en natuur. 
De voorwaarden voor een mogelijke bijdrage worden op papier gezet.  
Henk benadert enkele personen voor het vormen van een werkgroepje die de aanvragen 
beoordelen. 
 
Vestiging statushouder in Olland 
In een huurwoning aan de Pastoor Smitsstraat woont sinds kort een gezin uit Eritrea. 
Officieel zijn we niet op de hoogte gesteld van de komst van dit gezin. 
Ze spreken geen engels en sluiten zich af voor de omgeving. 
Het is zo lastig om ze in Olland op weg te help[en. 
De buurt en de basisschool kunnen een belangrijke rol vervullen bij de integratie maar dan 
moeten ze er wel voor openstaan. 



Het gezin heeft een begeleider. Dennis zoekt contact met deze begeleider om een signaal af 
te geven. De verkregen informatie geeft hij door aan Martje. Die kijkt naar haar mogelijke rol. 
 
Brief Dorpsraad aan politieke partijen die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen voor Meierijstad 
De leden zijn in het bezit van de brief die ook verstuurd is naar de gemeente en naar alle 
Dorpsraden in Meierijstad. Enkele politieke partijen zoals Team Meierijstad ( BVT/DGS), 
CDA en de VVD hebben specifiek om input gevraagd. 
De brief is opgesteld door het DB van de Dorpsraad. Wiel Sporken, Erik Huijbregts en Sanne 
van Kaathoven hebben ook gekeken naar deze brief. 
We hebben de brief op het goede moment verstuurd omdat de politieke partijen nu bezig zijn 
met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. De vraag is hoe ze omgaan met de brief. 
We moeten proberen op hun radar te blijven. 
Over twee maanden sturen we een brief aan de politieke partijen met de vraag wat er is 
gebeurd met onze brief. 
 
Brief Dorpsraad aan Lianda de Vos van de gemeente over rol-taak-samenwerking 
Dorpsraden 
De gemeente gebruikt de brief als input voor de vervolgbijeenkomst van Dorps- en Wijkraden 
in Meierijstad. 
Helaas waren de leden niet in het bezit van de conceptnotitie van de voorzitter die gebruikt is 
als basis voor deze brief. De voorzitter stuurt deze notitie alsnog naar de leden. Deze notitie 
met eventuele wijzigingen komt in de volgende vergadering aan de orde. 
 
Omdat we als voltallige Dorpsraad maar een paar keer per jaar vergaderen is  
terugkoppeling, overleg en draagvlakverkrijging een probleem. Bij het DB komen immers 
veel onderwerpen op het bordje waarover we als DB besluiten nemen. De vraag is dan 
steeds of het besluit van het DB ook het besluit is van de voltallige Dorpsraad. 
De leden geven aan vertrouwen te hebben in het DB en haar besluiten. 
We moeten kijken hoe we hiermee om kunnen gaan / vorm kunnen geven.  
Het vormt ook een thema voor ons Toekomstdocument. 
 
Overleg Rooise Dorps- en Wijkraden  
Op maandag 23 mei is Nijnsel de gastheer voor het overleg van de Dorps- en Wijkraden met 
de gemeente. We denken nog na over mogelijke gespreksonderwerpen voor dit overleg. 
Het behoud van bestaande subsidieregelingen zoals het budget van 1.000 euro voor 
initiatieven in de kleine kernen is een agendapunt. 
 
Kermis Olland 
De voorzitter informeert de aanwezigen over zijn gesprekken met de verschillende partijen 
die betrokken zijn bij de Ollandse kermis. 
 
 

5. Toekomstdocument 
 
Op basis van de mail van de voorzitter over de opzet, de werkwijze en de tijdsfasering voor 
het Toekomstdocument kunnen de 5 thema-werkgroepen aan de slag. 
De voorzitter stuurt dit mailtje nog door naar Dennis. 
Tijdens deze vergadering bespreken we de stand van zaken /voortgang per thema: 
 
Thema Olland Toen en Nu 
Op donderdag 21 april staat de tweede bijeenkomst van deze werkgroep op het programma. 
Bij dit thema komen in de bijlage ook het cijfermateriaal over Olland en de gemaakte 
afspraken over bijvoorbeeld de Ollandse Vrijwilligersprijs De Beuk en de Ollandse Vlag met 
het vlaggenprotocol. 



 
Thema wonen en woonomgeving 
Dit onderwerp vordert gestaag. Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Het basisdocument 
wordt nog op onderdelen aangepast. 
 
Thema Openbare Ruimte: wegen, wegenonderhoud, verkeersveiligheid, 
groen/natuurbeheer, straatverlichting 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep wordt gepland. Er is een korte startnotitie gemaakt. 
 
Thema Zorg, welzijn en onderwijs 
De nadruk ligt nu nog op de onderdelen zorg en welzijn. Onderwijs is nu nog onderbelicht. 
De notitie van de gezamenlijke KBO’s geeft voldoende bouwstenen voor dit onderdeel van 
het Toekomstdocument. 
 
Thema Cultuur, sport, ontspanning, recreatie en toerisme 
De voorzitter heeft contact gehad met Erik van Aarle over de voortgang van dit thema. 
De werkgroep moet nog aan de slag. 
 
 
    6.  thema wonen 
 
De voorzitter informeert de aanwezigen over de diverse gesprekken/bijeenkomsten die 
hebben plaatsgevonden qua woningbouw. Het is duidelijk dat de gemeente wel de regie 
heeft in het centrum maat dat het in de kerkdorpen aankomt op particulier initiatief. 
 
Woningbouw op het voormalige terrein van de basisschool aan Het Binneveld zal wel 
rondkomen. De sloop van de school ligt nu even stil vanwege de vondst van asbest. 
De Misse biedt als tweede bouwlocatie ook perspectief. Daar is ook ruimte voor 
huurwoningen. Voor dit gebied is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De nieuwe 
geplande woningen passen ook beter bij het bestaande straatbeeld. 
Over De Locht is op dit moment weinig nieuws te melden. 
 
 

7. communicatie 
 
De secretaris organiseert een bijeenkomst over communicatie met de voorzitter, de 
secretaris, Manon Koolen, Dennis Zwiers, Wilma Meijs en Gerwin Exters. 
De laatste twee kunnen ons informeren en adviseren over de huidige werkwijze / stand van 
zaken en de mogelijkheden qua Facebook en website. 
 
 

8. werving nieuwe leden 
 
Er wordt een naam uitgewisseld 
Dit agendapunt blijft staan. 
 
 

9. uitje leden Dorpsraad en partners 
 
De voorzitter en Martje kijken naar de mogelijkheden voor een uitje. 
 
 

10. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 

Wijziging begintijd vergaderingen 



We wijzigen de begintijd niet. 
 
Afval in het buitengebied 
Het dumpen van afval in het buitengebied isa een hardnekkig probleem. 
We kunnen het altijd melden bij de gemeente. 
Bij het thema Openbare Ruimte kunnen we dit probleem ook meenemen. 
 
 
Actielijst vanuit overleggen  Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
Onderwerp Wie Actie 

Visiedocument Ad Uitwerken / verwerken input werkgroepen 
voor Visiedocument 

    
Werkgroepen Werkgroep Uitwerken thema’s in concrete acties door 

werkgroep 
 

Nieuwe leden dorpsraad Allen Geef mogelijke kandidaten door aan het DB 
 

Wereldboom project Ad In gesprek gaan met Mari Thijssen  
en Martien van Hoof hierover (zie mail). Mari 
Thijssen nodigt ons t.z.t uit. Iemand uit 
werkgroep erbij uitnodigen!! 
 

Feestavond-Uitje DR Ad + Martje Afstemmen hoe, wat en wanneer 
 
Verzoek Ollend Dreijt Dur 

  

Subsidie voor AED Harrie Aanvragen voor hogere bijdrage  
ivm kosten AED is ingediend 
 

Bijeenkomst 
Communicatie 

Harrie Vergadering plannen 

 
Bloemetje voor Twan en 
Jannie Brinkman 

 
Harrie 

 
Voor geboorte dochter Iris 

 
Parkeeroverlast De Loop’r   Harrie      Melden bij bestuur De Loop’r 
 
Statushouder            Dennis      informatie over begeleider 
          doorgeven aan Martje 
 
Vervolg brief aan politieke  
Partijen met input voor  
verkiezingsprogramma’s     DB     vraag: Wat hebben ze met onze brief 

  gedaan? 
 
 
 
 



Onderwerpen overleg 
DR/WR op 23 mei           Allen    doorgeven aan het DB 
 
Woningbouw            Ad    in gesprek gaan met beugelclub 
        samen met Wil  
 
Vergaderingen Dorpsraad   DB   Overleg over eventuele uitbreiding 
       van het aantal vergaderingen. 
       Bijvoorbeeld: 1x per maand of 
       1x per 6 weken 
   
 


