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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 13 februari 2017  
 
Aanwezig:  T. Brinkman, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. Heijden, J. van Heesch, mw. 

R. van Hout - Hagelaars, mw. M. Markus – Termeer, W. van Vught en D. Zwiers 
Afwezig: B. van Ditmars, mw. I. van Doornewaard, mw. M. Koolen en H. Verboort 
 
 

1. gesprek met W. van Gerwen en P. Verbraak van Team Meierijstad 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst en verwelkomt twee raadsleden van Team Meierijstad: Wil van 
Gerwen en Peter Verbraak. Zij hebben met grote belangstelling kennis genomen van ons 
Visiedocument. Het is een helder en goed opgebouwd document. 
De gemeenteraad kijkt mee vanaf de zijkant en staat open voor overleg. 
Ze willen graag in gesprek (2/3 keer per jaar) met instellingen / verenigingen. 
Ook wil de gemeenteraad partijen eerder bij onderwerpen / projecten betrekken. En dus niet 
gaandeweg of op het eind van het besluitvormingsproces maar aan het begin van het traject. 
 
De voorzitter schetst de ontwikkelingen rondom woningbouw in de afgelopen jaren. Geen 
woningbouw betekent stilstand. We richten ons niet alleen op de Ollandse jeugd maar ook op 
gezinnen van elders. 
 
We moeten helder krijgen waarvoor we (kunnen) gaan. Ga in gesprek met de politieke partijen.is 
het advies. De gemeente dient te zorgen voor een actueel bestemmingsplan waarin de kaders 
voor woningbouw vastliggen. Maar de nieuwe gemeente Meierijstad kampt met de nodige 
aanloopproblemen. 
 
Team Meierijstad geeft het advies om een brief op te stellen met de belangrijkste thema’s / 
knelpunten van Olland zoals woningbouw, wegenonderhoud, school/voetpad. 
Stuur het Visiedocument mee als bijlage naar het college van burgemeester en wethouders en een 
afschrift naar de gemeenteraad. Zet in de brief ook een bepaalde termijn waarbinnen we een 
antwoord willen hebben. 
 
Het is in alle gevallen belangrijk om zaken op schrift vast te leggen. Daarmee vorm je een dossier 
waarop je je kunt beroepen. De Dorpsraad beraadt zich op het gegeven advies. 
 
De voorzitter bedankt de leden van Team Meierijstad voor hun aanwezigheid en inbreng waarop 
ze de vergfadering verlaten. 
 

2. opening en vaststelling van de agenda 
 
Na agendapunt 4 behandelen we eerst de onderdelen 6 en 7.  
 

3. verslag vergadering Dorpsraad van 10 januari 2017 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
 Vacature Dorpsraad 

Martje heeft een mogelijk kandidate  benaderd, maar die had op dit moment geen tijd voor een 
lidmaatschap. Mogelijk had Ingrid ook nog kandidaten op het oog. 
Voordat de leden mogelijke kandidaten persoonlijk gaan benaderen is het belangrijk om 
hierover eerst te overleggen met de voorzitter. 

 BIN-project 
Het inbrekersgilde blijkt weer actief te zijn in Olland. 
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Actielijst 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 

4. ingekomen stukken  
 
 uitnodiging Dorpsraad Eerde voor het bijwonen van een eucharistieviering voor Meierijstad met 

bisschop G. de Korte als voorganger. Namens de Ollandse Dorpsraad was Ben van Ditrmars 
aanwezig. 

 mail van Welzijn De Meierij dat basisschool De Sprongh de winnaar is van de actie van het 
Steunpunt Vrijwilligers 

 mail van een Rooise startende ondernemer voor vermelding op Facebook / website. 
 Zie bij agendapunt 7. 
 mail gemeente Meierijstad met informatie over de buurtadviseurs. 
      Henk de Laat is bij de gemeente ons aanspreekpunt. 
 mail gemeente Meierijstad met het Collegeakkoord en de portefeuilleverdeling van het college 

van burgemeester en wethouders 
Alle kernen / wijken van Meierijstad zijn verdeeld over de 6 wethouders. 
Menno Roozendaal is de wethouder voor Olland. 

 Beknopt, magazine Wovesto, 11e jaargang, nummer 1 - januari 2017 
 

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

 
Tijdens deze vergadering worden enkele gegevens van nieuwe inwoners en de (mogelijke) 
verkoop van woningen uitgewisseld. 
 
Het blijkt lastig te zijn om met het statushoudersgezin contact te leggen. We moeten zien te 
voorkomen dat ze vereenzamen. 
 
     7.  wat verder ter tafel komt 
 
Stand van zaken loop/voetpad op sportveld 
Er is al veel werk verzet. Voor de laatste werkzaamheden is nu de gemeente aan zet. 
En daar stokt het nu.  
 
Stand van zaken communicatie / uitgave nieuwsbrief 
De eerste nieuwsbrief van 2017 is op 8 februari met DeMooiRooiKrant bezorgd. 
De voorzitter heeft diverse positieve reacties op deze nieuwsbrief gekregen. 
 
Door omstandigheden is de afronding van het communicatieplan enigszins vertraagd. 
De website is er duidelijk voor het zakelijk gebruik, voor informatievoorziening en als archief / 
bibliotheek. 
Met de berichten op Facebook bereiken we veel personen. 
 
Voortgang Kerngroep / bijeenkomst voort alle Wijk- en Dorpsraden op dinsdag 21 februari 
Voor de bijeenkomst van de Kerngroep op 7 maart heeft de voorzitter zich afgemeld. Die 
bijeenkomst valt samen met de vergadering van de Dorpsraad. 
 
De gemeente organiseert op dinsdag 21 februari een bijeenkomst voor alle Wijk- en Dorpsraden 
van Meierijstad. Voor deze bijeenkomst wil de gemeente graag een overzicht van “de pareltje van 
de wijk / kern. Dat zijn de gerealiseerde projecten / acties / activiteiten waar we trots op kunnen 
zijn. Vanuit Olland hebben we MFA De Loop’r, de sportkooi, ons Visiedocument en het 
communicatieplan aangereikt. 
 
De voorzitter en de secretaris gaan in ieder geval naar deze bijeenkomst. 
De voorzitter informeert bij onze buurtadviseur naar het programma van deze avond. 
Deze informatie mailt de voorzitter naar de leden. 
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Stand van zaken rooien / herplaatsen lindebomen aan de  Pastoor Smitsstraat 
De voorzitter informeert de leden over de voortgang. 
Voor de bomen is de Pastoor Smitsstraat verdeeld in drie gedeelten. In het gedeelte tussen de 
Schootsedijk en de Loop komen beuken. Vanaf de Loop tot en met het Dorpsplein is er plek voor 
lindebomen. In het laatste gedeelte vanaf het Dorpsplein tot Den Ekker komen beuken te staan. 
Om de levensvatbaarheid van de bomen te bevorderen besteden we veel aandacht aan de 
grondverbetering. De uitvoering vindt dit najaar plaats. 
 
Verslag van de gesprekken over  de Ollandse kermis  
De voorzitter doet verslag van zijn gesprekken met de beide Ollandse horecaondernemers en de 
informatieronde langs  de diverse kernen van Meierijstad. 
Het blijkt in een kleine kern steeds moeilijker om een kermis in stand te houden. 
De wijze waarop in de kernen de kermis wordt georganiseerd is zeer verschillend. 
Soms wordt de kermis door een carnavalsvereniging georganiseerd zoals in Boskant of door een 
gemeenschapshuis zoals in Nijnsel. In Wijbosch is een werkgroep onder de vlag van de Dorpsraad 
verantwoordelijk. In Veghel werken ze met een aparte stichting die de kermis regelt in alle kernen. 
De inkomsten uit de staangelden blijven in de kas van de stichting. 
 
Om het bezoek aan de kermis te bevorderen is het misschien aan te raden om speciale activiteiten 
te organiseren. 
Helaas was de animo voor de Ollandse kermis de laatste keer ook teleurstellend. Is de kermis 
anno 2017 in een kleine kern nog wel levensvatbaar? 
 
We wachten de ontwikkelingen dit jaar af. 
 
Gesprek met politieker partij Gemeentebelang Meierijstad op zaterdag 18 februari 
De voorzitter ontvangt een delegatie van deze partij en vraagt nog via mail wie met hem mee wil 
gaan wandelen op zaterdagmorgen door Olland. 
 
Reactie gemeente op brief over Horst / Hofstad 
In een mail heeft de gemeente gereageerd op onze brief. 
 
Mail Rooise startende ondernemer voor vermelding op Facebook/ website Olland 
De Dorpsraad gaat niet in op het verzoek. Het gaat immers niet om een Ollands bedrijf. 
 
Kartuizerafbeelding in wegdek Pastoor Smitsstraat bij Den Ekker 
Het ijzerwerk rondom het straatwerk is op onderdelen losgeraakt.  
Dit is al aan de gemeente gemeld. 
 
 

5. Toekomstdocument 
 
Verslag gesprekken over woningbouw 
Naar aanleiding van het krantenartikel over ons Toekomstdocument zijn we benaderd door 
Noud Leenders Architectenburo uit Veghel en door  Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen. 
Met beide ondernemers heeft de Dorpsraad gesprekken gevoerd om te kijken wat we voor elkaar 
op het gebied van woningbouw kunnen betekenen. 
 
Invullen jaarvergadering 
De Dorpsraad legt het advies van Team Meierijstad voor het schrijven van een brief voorlopig 
naast zich neer. We willen eerst in gesprek met onze wijkwethouder en de buurtadviseur. Op basis 
hiervan kijken we naar een  verdere concrete invulling van de jaarvergadering. Daarvoor nodigen 
we in ieder geval ook alle raadspartijen uit. 
 
Opstellen prioriteitenlijst 
De werkgroepen stellen een prioriteitenlijstje op. 
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8 afscheid Wil van Vught 
 
De voorzitter bedankt Wil voor zijn inzet en betrokkenheid sinds 2014 voor de Dorpsraad. 
Als afscheidscadeau krijgt Wil een mandje met Ollandse producten. 
Wil bedankt ons hiervoor en vindt het jammer dat hij door drukke werkzaamheden helaas moet 
stoppen. 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
Onderwerp Wie Actie 

   
*overleg over  
 Toekomstdocument 
                                                  

 Harrie Op termijn wijkwethouder / buurtadviseur 
uitnodigen voor overleg 
Plannen datum  / opzet jaarvergadering over   
document voor alle inwoners 
 

*prioritering wensen /   
  acties 

allen Elke werkgroep geeft prioriteiten aan 
 

   
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 
 
 

   
Communicatie   WG Communicatie   opstellen communicatieplan   
Mobiele bereikbaarheid Dennis     voortgang en ontwikkelingen blijven 
         volgen en initieren 
 
BIN-project   Dennis  voortgang blijven volgen 
 
Vacature Dorpsraad allen   Denken na over mogelijke kandidaten  
 
Loop/schoolpad  Ad   voortgang blijven volgen 
 
 


