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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 4 april 2017  
 
Aanwezig:  mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. Heijden, J. van 

Heesch, mw. R. van Hout - Hagelaars, H. Verboort en D. Zwiers 
Afwezig: T. Brinkman, B. van Ditmars, mw. M. Markus - Termeer en mw. M. Koolen  
 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 17 maart 2017 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
 Concept - Communicatieplan 

Dennis stuurt een conceptversie van het communicatieplan naar het DB. 
 1 april grap mobiele bereikbaarheid Olland 

Het artikel in DeMooiRooiKrant over de plaatsing van een zeer hoge zendmast in Olland 
      heeft weer publiciteit opgeleverd. 
 Aanleg glasvezel 

Mabib heeft de spelregels voor de aanleg van glasvezel tussentijds aangepast. Alleen als 55% 
van de mogelijke adressen in het buitengebied ja zeggen start het bedrijf met de aanleg.  
Dennis en Ben kijken naar de gevolgen. 

 BIN - bordje Buurtpreventie 
Bij de invalswegen van Olland hangen bordjes van de Buurtpreventie-actie. 
Dennis neemt contact op met Joop Muller over de stand van zaken van het BIN-project. 
Dit is mogelijk ook een onderwerp voor de jaarvergadering. 

 Dorpsraad van A tot Z: overzicht procedures / protocollen 
De voorzitter krijgt van de secretaris de eerste aanzet van dit overzicht.   

 
Actielijst 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 
 

3. ingekomen stukken  
 
 mail Dorpsraad Nijnsel: Frans Mabesoone is gestopt als secretaris en opgevolgd door Marjon 

Hoppenbrouwers 
 Uitnodiging voor kennismakingsbijeenkomst met Adviesraad Sociaal Domein Jeugd op 6 april 

Vanuit Olland gaat Gerrit van Gorkum naar de bijeenkomst. 
Tijdens de volgende vergadering doet hij verslag van deze bijeenkomst. 

 KernKracht, 14e jaargang, nummer 1 – maart 2017 
 Jaarboek KNHM 2016 
 Info KLIK-nieuws over de kermis in Schijndel 

De mogelijke verplaatsing van de kermis in Schijndel wordt meegenomen in het nieuw op te 
stellen gemeentelijk kermisbeleid van Meierijstad. Dit beleid is dan ook belangrijk voor de 
Ollandse kermis. De voorzitter neemt dit mee in het overleg met onze buurtadviseur Henk de 
Laat. 

 Verslag bijeenkomst Kermgroep + voorstel uitwerking nieuwe subsidieregeling 
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Voor de reguliere algemene- / vergader- / bestuurskosten krijgt elke Dorps/Wijkraad per jaar 
2500 euro. Daarnaast hanteert de gemeente een regeling voor een leefbaarheidsbudget per 
kern van 2.000 euro en een apart budget voor de ondersteuning van lokale initiatieven. 
De Ollandse Dorpsraad kan instemmen met dit voorstel. 
De voorzitter bespreekt het voorstel ook met de buurtadviseur. 
In onze nieuwsbrief kunnen we de Ollanders informeren over de subsidiemogelijkheden. 
 
In het algemeen reageert onze buurtadviseur accuraat en snel op onze mails / verzoeken. 
Zo zijn los van elkaar al drie gemeenteambtenaren gaan kijken naar de Horst. 

 
 
4. Toekomstdocument 

 
Verslag kennismakingsgesprek met buurtadviseur en contactwethouder op woensdag 15 
maart 
De leden zijn in het bezit van het verslag, de memo van de gemeente over het woningbouw-
programma en de Woonvisie en de mail van Henk de Laat over de uitgezette onderwerpen / 
actiepunten. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mail Henk de Laat 
Naar aanleiding van de mail van Henk de Laat: 
-school/voetpad 
 Het poortje en het hek bij de school zijn klaar. Alleen het gaaswerk langs het pad moet nog  
 aangebracht worden. 
-structureel overleg met buurtadviseur 
 Voortaan is er elke maand een overleg tussen de buurtadviseur en de voorzitter van de   
 Dorpsraad. 
 Op maandag 10 april staat het eerste overleg gepland. 
-onkruidbestrijding 
 Er is wel tijd gestoken in de onkruidbestrijding maar het effect / resultaat is zeer beperkt gebleken.  
-overleg over woningbouw 
 Op maandagmiddag 10 april heeft onze werkgroep Wonen een overleg met de gemeente. 
-aanleg glasvezel 
 Daarbij gaat het niet alleen om het buitengebied maar ook om de bebouwde kommen. 
 Dennis neemt over dit onderwerp maar ook over de mobiele bereikbaarheid contact op met 
 Court Smulders, de contactpersoon van de gemeente Meierijstad. 
-wijkschouw 
 Hierbij gaat het in principe om een wijkschouw voor de bebouwde kom en niet voor het  
 buitengebied.  Het doel van een schouw is om de pijnpunten te laten zien.  Voor de invulling van 
de Ollandse schouw benaderen we de buurtverenigingen De Pleintrekkers en de Neij Buurt.  Het is 
goed om helder te krijgen wat er leeft naast hetgeen we al weten via bijvoorbeeld het  
Visiedocument.  De voorzitter overlegt maandag met de buurtadviseur over de verdere planning 
voor de  wijkschouw. Daarna stelt de secretaris een uitnodiging / mail op voor de twee 
buurtverenigingen. 
 
 
Memo over woningbouw 
Het memo geeft inzicht in de bestaande woningbouwplannen / programma en de plannen voor een 
woonvisie voor de gemeente Meierijstad. 
Het memo roept de nodige vraagtekens op. 
Elke kern kan bouwen maar de realiseerbaarheid / haalbaarheid kan de uitvoering in de weg 
staan. Er is geen ruimte voor nieuwe plannen. 
Van belang is te weten hoe Olland in de huidige woningbouwplannen staat. 
We moeten goed gebruikmaken van de inspreekmogelijkheden in het besluitvormingsproces door 
de gemeenteraad over dit thema. 
We wachten het gesprek op maandag 10 april af. 
Op basis van dit gesprek kunnen we ons plan trekken. 
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Invulling jaarvergadering 
De leden bespreken de mogelijke onderwerpen / thema’s voor de jaarvergadering. 
Het is niet de bedoeling om alleen maar te zenden maar we willen ook ontvangen. 
De jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 13 juni 2017. 
De secretaris reserveert de barzaal van De Loop’r. 
 
Opstellen prioriteitenlijst 
Kijk wat je als werkgroep in overleg met / met medewerking van betrokken vrijwilligers / partijen 
kunt oppakken / realiseren. 
 
 

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

 
De informatie over de verkoop / verhuur  van woningen wordt  uitgewisseld. 
 
 
     6.  wat verder ter tafel komt 
 
Behandeling afspraken uit memo Henk de Laat 
Zie bij agendapunt 4. 
 
Stand van zaken loop / voetpad 
Zie bij agendapunt 4. 
 
Voortgang Kerngroep  
Op dinsdag 18 april staat de volgende vergadering van de Kerngroep op het programma. 
 
Invulling vacature 
De Dorpsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de Ollandse gemeenschap. 
De Dorpsraad is nu op zoek naar 2 / 3 nieuwe leden. 
De voorkeur gaat uit naar jongeren tot 30/35 jaar. 
Onder de leden van Odisco en Ollandia zijn mogelijk kandidaten te vinden. 
 
Laarzenpad 
Op een plek langs het pad is er sprake van afkalving / wegzakken van grond. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
Onderwerp Wie Actie 

overleg over  
 Toekomstdocument 
                                                  

 Harrie Plannen datum  / opzet jaarvergadering over   
document voor alle inwoners 
 

prioritering wensen /   
  acties 

allen Elke werkgroep geeft prioriteiten aan 
 

   
   
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 
 
Procedures en  DB   Opstellen overzicht Dorpsraad A tot Z  
Protocollen      met onder andere: 

- controle jaarrekening 
- overzicht jaarlijkse vlagdagen 

 
Rooien / herplant bomen Ad   Voortgang bewaken 
Pastoor Smitsstraat     Voorstel is: rode beuken tot het bruggetje, 
       dan lindebomen tot het Dorpsplein en 
       rode beuken tot Den Ekker 
 
Nieuwe penningmeester Ben, Wil en  Documenten / gegevens wijzigen op 

Harrie website en bij gemeente, Kamer van 
Koophandel, Rabobank, etc 


