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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 4 juli 2017  
 
Aanwezig:  T. Brinkman, B. van Ditmars, mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. 

Heerkens, J. van Heesch, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, H. Verboort 
en D. Zwiers 

Afwezig: mw. R. van Hout - Hagelaars en mw. M. Markus - Termeer 
 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom 
gaat uit naar Jolanda van Hoof, het nieuwe dorpsraadslid. 
 
Aan agendapunt 7 wordt toegevoegd: aanvraag leefbaarheidsbudget voor een tool voor het 
binnenhalen van reacties / meningen van onze inwoners. 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 6 juni 2017 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
 BIN project  

We nodigen Joop Muller uit om ons bij te praten over het BIN project. Hiervoor maken we tijd 
vrij tijdens onze vergadering op dinsdag 5 september van 20.00 tot 20.30 uur. 
Hierbij zijn in ieder geval de voorzitter, de secretaris, Ben, Dennis, Hans en Twan aanwezig. 

 
Actielijst 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 

3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De voorzitter doet verslag van dit maandelijks overleg: 
 
 loop/schoolpad 

Het pad is klaar. Alleen de rommel moet nog opgeruimd worden. 
 wegenonderhoud Horst 
      De Dorpsraad was niet geinformeerd over de werkzaamheden aan de Horst. 
 bouwplan De Misse 

Sinds 15 juni 2017 ligt het bouwplan ter inzage. Er is een zienswijze ingediend over de twee 
lindebomen aan de Pastoor Smitsstraat 

 
4. ingekomen stukken  

 
Mails / documenten gemeente Meierijstad: 
 uitnodiging startconferentie Woonvisie 

Vanuit Olland waren de voorzitter en Gerrit van Gorkum aanwezig.  
 over voorbereiding en nasleep Wijkschouw 

Zie bij agendapunt 5. 
 uitnodiging / programma inspiratiebijeenkomst We Are Food Meierijstad 
 doorgeven klachten over slechte telefonische bereikbaarheid gemeente via 140413 
 aanmelden personen uit Olland die mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning in het 

kader van armoedebestrijding. Op dit moment zijn er, voor zover ons bekend is, geen Ollandse 
kandidaten. 
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Overige ingekomen stukken: 
 mail Welzijn De Meierij: uitnodiging voor opening fotoexpositie Dementie Vriendelijk Meierijstad 
 oproep voor aanmelding vrijwilligers voor Samenloop voor Hoop Sint-Oedenrode in september 

2018 
 KNHM Werkplaats 23  Hoe Sociaal is Sociaal 
 uitnodiging De Loop’r voor overleg met Dorpsraad als gebruiker op maandag 10 juli. 

De voorzitter en de secretaris gaan naar dit overleg. 
  
5. Toekomstdocument 

 
Evaluatie en verslag Wijkschouw zaterdag 1 juli 2017 
De ;leden zijn in het bezit van het verslag van de wijkschouw opgesteld door de buurtadviseur. 
Op zaterdagmorgen werd al wandelend een route afgelegd langs de Pastoor Smitsstraat, 
Dorpsplein en Den Ekker. In het begin van de middag werd op de fiets het buitengebied bezocht. 
De wijkschouw is goed verlopen en werd als zeer positief ervaren. 
 
Het verslag sturen we naar de buurtverenigingen. 
In de nieuwsbrief van september besteden we ook aandacht aan de wijkschouw. 
 
Naar aanleiding van de wijkschouw: 
 
Kunstwerk Dorpsplein 
Gerrit van Gorkum geeft een toelichting op de totstandkoming van het kunstwerk. 
Tijdens de wijkschouw werd de vraag gesteld wat te doen met dit kunstwerk. 
De gemeente wil nu samen met de Dorpsraad/ Olland kijken naar de mogelijkheden voor het 
eventueel opwaarderen van het kunstwerk. De voorzitter en Gerrit van Gorkum nemen deel aan dit 
overleg. 
 
Het plaatsen van een informatiebord met het verhaal achter het kunstwerk is in ieder geval een 
aanbeveling. 
 
Glasvezel / Mobiele bereikbaarheid 
In de vergadering van de ZLTO kwam de aanleg van glasvezel door Mabib aan de orde. 
Jolanda van Hoog neemt contact op met Mabib over de huidige stand van zaken 
 
Beeldkwaliteit 
Van de gemeente hebben we informatie gekregen over de beeldkwaliteit in het kader van het voor 
Olland geldende onderhoudsniveau van het groenbeheer, 
 
Schouw Slophoosweg 
Op woensdag 5 juli vindt ook in de Slophoosweg een schouw plaats. 
 
 
Evaluatie en verslag Jaarvergadering 21 juni 2017 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag van de jaarvergadering. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld en staat al op de website. 
De opkomst was ondanks de tropische omstandigheden goed en de bijeenkomst is redelijk goed 
verlopen. 
Het verslag sturen we naar de raadsfracties. In het begeleidende mailtje geven we aan dat 
ondanks de beloftes in de verkiezingsprogramma’s maar 2 politieke partijen aanwezig waren bij de 
jaarvergadering. 
 
Bij de volgende jaarvergadering laten we nog beter zien  wie er in de Dorpsraad zit. 
 
Verslag startconferentie Woonvisie 
De voorzitter en Gerrit van Gorkum doen verslag van deze bijeenkomst. 
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Het was een prima bijeenkomst waarbij alle partijen die betrokken zijn bij dit onderwerp aanwezig 
waren zoals woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, dorps/wijkraden/ 
We hebben ons weer laten horen en zien en draagt bij aan het opzetten van een netwerk. 
De voorzitter neemt zitting in een te formeren klankbordgroep. 
 

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

 
De informatie over de verkoop / verhuur  van woningen wordt  uitgewisseld. 
 

7. wat verder ter tafel komt 
 
Stand van zaken loop / voetpad 
Zie bij agendapunt 3. 
 
Voortgang Kerngroep 
De Kerngroep heeft het einddocument gepresenteerd aan het voltallige college van burgemeester 
en wethouders van Meierijstad. 
Omdat er vaak sprake is van gemeenschappelijke onderwerpen / thema’s blijft de Kerngroep  
actief. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de AED’s, glasvezel en woningbouw. 
 
Kermis 
De kermismeester, de heer Opheij, heeft op eigen initiatief contact opgenomen met onze 
voorzitter. We kunnen gebruikmaken van de ervaringen en de expertise van de stichting die de 
kermmissen in de kernen organiseert. Er gloort hoop aan het kermisfirmament. 
We dienen de kermisvergunning weer in eigen hand te krijgen. 
 
Nieuwsbrief september 
Onderwerpen voor deze nieuwsbrief: verslag jaarvergadering en wijkschouw, locaties AED’s, 
Jolande van Hoof stelt zich voor, doorgeven meldingen aan gemeente ook via de app 
 
Stand van zaken communicatieplan  
Wat het communicatieplan betreft zetten we nog even de puntjes op de i. 
 
Welkompakketje nieuwe inwoners 
Dennis, Harrie, Jolande en Twan kijken naar de inhoud en vormgeving van het welkompakketje 
voor nieuwe inwoners van Olland. 
 
Aanvraag leefbaarheidsbudget voor tool 
Dennis kijkt naar de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen voor de opzet / aanschaf van 
een tool om de mening / reactie te kunnen peilen van de Ollanders over verschillende 
onderwerpen / thema’s. 
 
Duits Lijntje 
In het overzicht van de aandachtspunten voor de schouw voor het buitengebied stond ook het 
Duits Lijntje en de mogelijkheden voor een fietspad. Er is een ontwikkelingsvisie opgesteld om het 
Duits Lijntje toeristisch / recreatief meer vorm te geven. We kijken of we het mee kunnen nemen in 
het thema toerisme / recreatie van ons Toekomstdocument. 
 
Uitje Dorpsraad 
Het plannen van een geschikte datum blijkt lastig. We doen een poging via datumprikker,. 
 
Bepalen prioriteiten / actiepunten 
Nu het Toekomstdocument is vastgesteld en de jaarvergadering en de wijkschouw hebben 
plaatsgevonden is het nu tijd om onze prioriteiten / actiepunten duidelijk vast te stellen. Dit komt 
aan de orde tijdens de eerste vergadering na de zomervakantie op dinsdag 5 september. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

prioritering wensen /   
acties 

allen Elke werkgroep geeft prioriteiten aan 
 

   
Olland Kermis Ad gaat in gesprek met kermismeester Veghel 
   
Mobiele bereikbaarheid Dennis     voortgang en ontwikkelingen blijven 
         volgen en initieren 
 
BIN-project Dennis    voortgang blijven volgen en uitnodigen               

     J. Muller uit voor vergadering in sept. 
 
Vacature Dorpsraad allen     denken na over mogelijke kandidaten  
 
Rooien / herplant bomen Ad     voortgang bewaken 
 
Pastoor Smitsstraat               WG Openbare Ruimte opstellen enquete    
 
Informatiepakket  WG Communicatie   samenstellen  informatiepakket 
      + Jolanda en Twan 
                                       
Uitje Dorpsraad +   Ingrid + Martje    opzet uitje + datum plannen 
partners  
 
Opwaarderen Kunstwerk  Ad + Gerrit  overleg met gemeente 
Dorpsplein   
   

 

  

 


