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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 1 november 2016 
 
Aanwezig:  T. Brinkman, mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, J. van 

Heesch, A. v.d. Heijden, mw. R. van Hout - Hagelaars, mw. M. Markus - 
Termeer, H. Verboort, W. van Vught en D. Zwiers 

Afwezig: B. van Ditmars en mw. M. Koolen 
 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Hij deelt mede dat W. van Vught heeft aangegeven te willen stoppen als lid en penningmeester 
van de Dorpsraad. Wil geeft aan dat hij door zeer drukke werkzaam zich niet meer voor de volle 
100% kan inzetten voor de Dorpsraad. En als hij ergens aan begint wil hij ervoor gaan. De 
voorzitter heeft begrip voor zijn besluit. 
We denken na over een mogelijke kandidaat als opvolger. 
 
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 4 oktober 2016 + actielijst 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
 wegenonderhoud 

In de mail van wethouder A. v.d. Heijden staat vermeld dat het onderhoud aan de Horst in de  
week van 9 november wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf V.d. Steen. 

 nieuwsbrief Skon Olland - 2e editie oktober 2017 
De nieuwsbrief ziet er goed uit.  Volgens informatie van enkelede leden is de nieuwsbrief niet 
bezorgd in de Slophoosweg en de Stok. 

 mobiele bereikbaarheid 
Het onderzoek naar de stand van zaken rondom mobiele bereikbaarheid door Omroep Brabant 
/ NOS heeft de nodige publiciteit en aandacht opgeleverd. Ook in de Provinciale Staten zijn 
door het CDA vragen gesteld. Sint-Oedenrode staat op de tweede plek met klachten over de 
slechte bereikbaarheid. De verbetering van de bereikbaarheid zijn langlopende processen. 

 aanleg glasvezel 
Dennis was aanwezig bij de startbijeenkomst voor de aanleg van glasvezel op 31 oktober in  
Boxtel. De bijeenkomst heeft geen nieuwe feiten / informatie opgeleverd. De aanleg van 
glasvezel in Sint-Oedenrode start in het tweede kwartaal van 2017. 

 looppad 
Voor de voorzitter is dit inmiddels een koppijndossier geworden. 

 
Actielijst 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 
Kermis 2017 
Zo wordt de kermis 2017 als onderwerp toegevoegd aan de actielijst. Het is onzeker of de huidige 
kermisexploitanten volgend jaar nog naar Olland willen komen.  
Dit onderwerp pakken we begin 2017 op. 
 
Gesprek met Nelle Post van welzijn De Meierij 
Gerrit, Ingrid en Riet hebben voorafgaand aan deze vergadering een gesprek gehad met Nelleke 
Post. 



2 
 

Gerrit maakt van dit gesprek een kort verslag dat aan de notulen van deze vergadering wordt 
toegevoegd. 
 

3. ingekomen stukken  
 
 Raadsstukken gemeente Sint-Oedenrode: 

In de notitie Subsidies staat vermeld dat de Dorpsraad Olland in 2017 2.465 euro aan subsidie 
ontvangt. Dit jaar was dat nog 1.700 euro. 

 Diverse mails in verband met de politieke bijeenkomst op 15 nov. in Eerde georganiseerd door 
alle dorpsraden uit Meierijstad 

 Beknopt magazine Wovesto, 10e jaargang, nummer 3 oktober 2016 
 Kleine Kernen Krant, 2016 – nummer 2 
 mail Joop Muller over BIN 

Joop treedt op als de Ollandse coordinator van het BIN, het Buurt Informatie Netwerk en wil 
graag een gesprek met de Dorpsraad. Naast Whatsappgroepen, zoals die van de 
Slophoosweg, kan BIN ook een rol vervullen op het gebied van preventie. BIN - leden zijn de 
extra ogen en oren voor de politie. De Dorpsraad kan hiervoor partijen bij elkaar brengen en 
eventueel faciliteren. Voor de Dorpsraad spelen in dit kader de buurtverenigingen een 
belangrijke rol. Dennis en Ingrid gaan in gesprek met Joop Muller.  

 
4.  Toekomstdocument 

 
Het gaat nu om de inhoud van het document en niet over de schrijfwijze, taalgebruik of opmaak. 
Omdat we nu met de nieuw gemeente Meierijstad te maken krijgen is er nog veel onduidelijk en 
onzeker. Dit geldt ook voor de Dorpsraden en hun rol, taken, missie in de nieuwe organisatie. 
In dit verband is het bepalen van een strategie nog een witte vlek / dilemma. 
 
De voorzitter stelt voor om het document per pagina te behandelen. 
 
Waarom een visiedocument 
Dit gedeelte is op initiatief van Dennis aangepast. 
 
Olland toen en nu 
Voor de naam Olland zijn er meerdere verklaringen te geven. 
Gerrit zet het een en ander op papier en stuurt dit naar de voorzitter. 
 
De schrijfwijze van kartuizers met of zonder h roept vragen op. 
 
Openbare ruimte, natuur en recreatie 
Dit thema is kritisch beschreven. 
 
Het Laarzenpad en het Ommetje Olland zijn op dit moment goed begaanbaar en onderhouden. 
Met name de seizoenen en het weer hebben invloed op de begaanbaarheid van de wandelroutes. 
 
Op het gebied van het groenonderhoud ( onkruid, bermen e.d.) is het een kwestie van regelmatig 
onderhoud. 
 
Naast de Horst en Hofstad vervult ook de Nieuwstraat een rol als fietsroute, zeker voor scholieren. 
 
Op de Slophoosweg en de Boxtelseweg wordt vaak te hard gereden.  
Het opvullen van de bermen van deze wegen met gebroken puin roept vraagtekens op. Het ligt 
vaker op de weg en niet in de bermen. 
Onder dit thema valt ook het BIN, het BuurtInformatieNetwerk, en de inzet van Whatsappgroepen 
in het kader van buurtpreventie. 
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Wonen en woonomgeving 
Het is niet de bedoeling om alle open plekken met woningbouw op te vullen. 
De doorkijkjes naar het buitengebied / Dommeldal  dragen ook bij aan een mooie woonomgeving. 
 
Woningbouw is essentieel voor de vitaliteit en de leefbaarheid van Olland. Dit is dan ook een zeer 
belangrijk thema op de verkiezingsavond in Eerde. Woningbouw is dan ook het hoofdthema om 
verder te concretiseren. Daarbij komen aan de orde op welke leeftijdsgroepen, type en prijsklasse 
van woningen richten wij ons. 
 
Er ontstaat discussie over de rol van de gemeente op dit terrein. Het is belangrijk dat ieder partij / 
partner ( gemeente, Wovesto, grondeigenaren, woningzoekers, zelfbouwers) zijn of haar 
verantwoordelijkheid neemt. Als Dorpsraad moeten we er ook onze tanden inzetten. We kunnen 
faciliteren en de partijen bij elkaar brengen. 
 
Hoe er gebouwd is aan Den Ekker is een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen. Een goede mix 
van woningen en de bouw werd verdeeld over een aantal jaren. Zet in op verscheidenheid qua 
woningbouw. 
 
Twan Brinkman komt met een aangepaste tekst voor het onderdeel gewenst toekomstbeeld. 
 
Bij de voorgestelde acties kunnen de onderdelen Het Binnenveld en De Misse vervallen. 
 
Gezien het tijdstip wordt de bespreking van de thema’s 4,5 en 6 doorgeschoven naar de volgende 
vergadering op 6 december. 
   
 

5.  Inwonersmutaties:  
 

uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, geboorten, overlijden 
 
Tijdens deze vergadering worden gegevens van nieuwe inwoners uitgewisseld. 
Het blijkt zeer lastig om de juiste informatie / gegevens over de nieuwe inwoners boven water te 
krijgen. De rol van de buurtverenigingen en de basisschool is zeer belangrijk. 
 
Binnen de werkgroep Communicatie kijken we naar een goede inzet van het samen te stellen 
informatiepakket. 
 
 
     6.  Wat verder ter tafel komt 
 
Politieke bijeenkomst op dinsdag 15 november 
Er is al de nodige publiciteit geweest voor deze bijeenkomst. 
Ook de leden hebben hun kanalen ingezet. 
Het nog apart informeren van de verenigingen per mail is niet meer nodig. 
We hopen op een goed gevulde Brink in Eerde. 
 
De voorzitter stuurt ter informatie de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke 
partijen naar de leden. Hij daagt de leden uit om deze te lezen. 
 
Rol en taken van Dorps- en Wijkraden in de nieuwe gemeente Meierijstad 
Binnen de Kerngroep komt dit onderwerp natuurlijk ook aan de orde. 
De voorzitter wil graag met enkele leden sparren over hoe wij hier tegenaan kijken. 
Sommige dorpsraden willen een zeer grote rol spelen en ook budgetbeheerder / houder zijn. 
Maar binnen Rooi denken we hier toch anders over.  
De voorzitter gaat met Hans, Johan en Dennis hierover om tafel zitten. 
Hij benadert ook Ben om hieraan deel te nemen. 
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Actielijst vanuit overleggen  Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
Onderwerp Wie Actie 

Visiedocument Allen Voortgang bespreking op 6 december 
 

*oorsprong naam Olland 
*woningbouw                                                                                                                  

Gerrit 
Twan 

Stelt een tekstaanpassing op 
Stelt een tekstaanpassing op over de gewenste 
situatie  
 
 

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!! 

   
Bijeenkomst Dorpsraden 
/ Wijkraden Meierijstad 

Ad bijwonen Kerngroepbijeenkomsten 
 
 

Kennismaken met Nelleke 
Post van Welzijn De Meierij Gerrit         zorgt voor kort verslag bijeenkomst / gesprek 
   
Communicatie   WG Communicatie   opstellen communicatieplan  
             
Mobiele bereikbaarheid Dennis     voortgang en ontwikkelingen blijven 
         volgen en initieren 
 
Looppad school  Ad     ontwikkelingen / voortgang blijven en  

benodigde akties ondernemen    
 
Kermis 2017   DB     begin 2017 gesprek met betrokken partijen                                                                         
   
BIN - 
BuurtinformatieNetwerk 
 

Dennis + Ingrid In gesprek met Joop Muller 

Rol/taak Dorpsraden 
 

Ad, Ben, Dennis, 
Johan  

Gaan in gesprek met elkaar 

 


