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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 5 september 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, mw. R. van Hout – 
Hagelaars, mw. M. Markus – Termeer en D. Zwiers 

Afwezig: G. van Gorkum en H. Verboort  
 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom 
gaat uit naar Joop Muller. 
 

2. voortgang BIN-project Olland 
 
Joop Muller informeert de leden over de huidige stand van zaken van het BIN-project. Door de 
gemeentelijke fusie is de nodige vertraging opgetreden. Joop maakt nu deel uit van de Stichting 
BIN Meierijstand. Deze maand staan diverse informatiebijeenkomsten op het programma. Zo komt 
op dinsdag 19 september van 18.30 tot 20.30 uur een informatietent te staan op het Dorpsplein. 
Daar zijn leden van de stichting, buurtvrijwilligers en de politie (wijkagent) aanwezig om de 
bezoekers te informeren over het BIN. Er wordt gezorgd voor de nodige PR.  De Dorpsraad 
kondigt dit aan via Facebook en de website van de Dorpsraad. Ook stuurt de Dorpsraad een 
mailtje naar de Ollandse buurtverenigingen. Ook in DeMooiRooiKrant komt een artikel over de 
bijeenkomsten. 
 
Dennis Zwiers gaat namens de Dorpsraad maar deze bijeenkomst. 
Joop Muller zorgt na de bijeenkomst op de 19e voor een artikeltje voor in de nieuwsbrief. 
 
De voorzitter bedankt Joop voor zijn aanwezigheid en de informatie die daarop de vergadering 
verlaat. 
 

3. verslag vergadering Dorpsraad van 4 juli 2017 
 
In tegenstelling tot wat bij het bouwplan De Misse staat is er geen zienswijze ingediend. 
Met deze opmerking wordt het verslag vastgesteld. 
 
 
Actielijst 
De actielijst wordt op onderdelen aangepast. 
 
 

4. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De voorzitter doet verslag van dit maandelijks overleg (het laatste op 17 juli) en de voortgang: 
 
 schoonmaken wegputjes 

De putten en kolken langs de straten in Olland zijn schoongemaakt. 
 bouwen 

Op dit moment is er weinig voortgang te bespeuren. 
 overleg met Buurtadviseur en wijkwethouder 

Tijdens onze vergadering op 3 oktober volgt overleg met de buurtadviseur en de wijkwethouder 
over onze ervaringen en de huidige werkwijze. 

 glasvezel 
Dennis heeft hierover een mailtje gestuurd naar de buurtadviseur. 
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 mobiele bereikbaarheid 
We brengen in kaart wat we tot nu toe gedaan hebben. Dit heeft ook een relatie met de aanleg 
van glasvezel. Het is een complexe zaak waarbij veel partijen zijn betrokken en commerciele 
belangen een grote rol spelen. De Dorpsraad hoopt dat de gemeente op dit terrein een grotere 
rol kan vervullen. Ingrid neemt contact op met de Dorpsraad Vlierden (bij Deurne) die op dit 
terrein de nodige ervaringen heeft opgedaan. 
We stellen dit onderwerp aan de orde tijdens het overleg met de buurtadviseur en de 
wijkwethouder op 3 oktober. 

 artikel Dorpsraad voor gemeenterubriek in DeMooiRooiKrant 
De secretaris heeft een artikel over de Ollandse Dorpsraad opgesteld voor in de informatieve 
serie in de gemeenterubriek in DeMooiRooiKrant. 

 herinrichting Het Binneveld 
De gemeente neemt het initiatief en gaat in overleg met de nieuwkomers / huidige bewoners 
over de herinrichting van het gedeelte rond de nieuwbouw. 

 kunstwerk Dorpsplein 
De gegevens over dit kunstwerk zijn uitgewisseld. De gemeente brengt de opties nu in kaart. 

 Wegenonderhoud 
De gemeente stelt een integraal wegenonderhoudsplan op. 

 bomen Pastoor Smitsstraat 
Enkele bomen zijn geinjecteerd. Dit onderwerp komt op 3 oktober ook aan de orde. 

 
 

5. ingekomen stukken  
 
Mails / documenten gemeente Meierijstad: 
 informatie over de uitvoering van de straatnaamgeving en huisnummering in Meierijstad 
 uitwerking suggesties We are food Meierijstad 
 informatie over Burendag 2017 
 verzoek voor een artikel over de Dorpsraad Olland voor in gemeenterubriek in 

DeMooiRooiKrant 
 overzicht meldingen openbare ruimte uit de wijkschouw 
 verzoek gemeente om vergaderingen Dorpsraad bij te wonen 
 nieuw overzicht contactgegevens wijk- en dorpsraden Meierijstad 
 verslag startconferentie Woonvisie 
 verzoek overleg buurtadviseur en wijkwethouder met de Dorpsraad over de ervaringen en de 

gehanteerde werkwijze 
 
Overige ingekomen stukken: 
 mail Welzijn De Meierij: informatie Burendag 2017 
 KNHM: informatie en flyers actie Kern met pit: Heb jij een idee voor je buurt 
 Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant: eerste digitale nieuwsbrief 
 KleineKernenKrant: speciaal bewaarnummer Zorg 
 
De voorzitter stelt voor om de behandeling van agendapunt 6 te verplaatsen maar het einde van 
deze vergadering. De leden stellen daarmee in. 
   

  
7. Wijkschouw Olland: stand van zaken ingediende aandachtspunten / 
onderwerpen 

 
De leden zijn via het mailverkeer op de hoogte van de stand van zaken. 
Kijk ook bij agendapunt 4. 
 

 
8. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, 

verhuizingen, geboorten, overlijden 
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De informatie over de verkoop / verhuur  van woningen wordt  uitgewisseld.  
Het is belangrijk dat de basisschool vroegtijdig pro-actief bezig is om leerlingen te werven. Nu 
stuurt de school al een kaartje naar de ouders van een pasgeboren kindje. We (Dennis, Ingrid en 
Jolanda) gaan in gesprek met de basisschool om te kijken naar de mogelijkheden. Ben kaart dit 
aan via de MR van de school. 
 
 

9. wat verder ter tafel komt 
 
Stand van zaken kermis 
Dit vormt intussen ook een pijndossier. Er komt een kermisexploitant uit Hoofddorp met een aantal 
attracties. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een leefbaarheidsbijdrage voor de huur 
van een aggregaat / aankoop diesel. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd. We zijn al lang blij 
dat de kermis dit jaar doorgaat. 
 
Voortgang Kerngroep 
Binnenkort wordt het einddocument/ het convenant over de samenwerking officieel beklonken. 
Omdat er vaak sprake is van gemeenschappelijke onderwerpen / thema’s is het streven dan de  
Kerngroep  actief blijft. In het overleg van 19 september wordt dit beslist met de collega’s dorps- en 
wijkraden.. 
 
Vacature 
De voorzitter krijgt deze week nog een telefonische reactie van een mogelijke kandidaat. 
 
Voortgang / uitwerking communicatieplan  
Wat het communicatieplan betreft zetten we nog even de puntjes op de i. 
Er zijn genoeg onderwerpen voor de nieuwsbrief. 
 
Welkompakketje nieuwe inwoners 
Dennis, Harrie, Jolande en Twan kijken naar de inhoud en vormgeving van het welkompakketje 
voor nieuwe inwoners van Olland. 
 
Uitje Dorpsraad 
De voorzitter bedankt Ingrid en Martje voor het prima verzorgde uitje. 
Tijdens dit uitje werd de Ollandse Vrijwilligersprijs De Beuk uitgereikt aan Harrie Heerkens. 
 
Geparkeerde auto op parkeerplaats bij het sportcomplex 
De voorzitter neemt dit op met de buurtadviseur. 
 
 

6. Toekomstdocument 
 
Het Toekomstdocument kent de nodige thema’s, onderwerpen en aandachtspunten. Gezien het 
aantal / de omvang is het nodig om een keuze te maken / prioriteiten te stellen waar de Dorpsraad 
zich mee bezig gaat houden. Ook kijken we op welke wijze we het beste een onderwerp kunnen 
aanvliegen / oppakken.  Ook kijken we naar een verdeling over de leden. Daarbij houden we ook 
rekening met de beschikbare / besteedbare rijd van de leden. 
 
In elke vergadering doen we dan per project / thema verslag van de voortgang / stand van zaken. 
 
We concentreren ons op de volgende projecten / thema’s: 
 
 woningbouw 

Betrokken leden: Ad, Martje en Twan 
 infrastructuur / verkeersveiligheid inclusief herinrichting Pastoor Smitstraat 

Betrokken leden: Ben, Hans, Johan en Ad 
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 mobiele bereikbaarheid / glasvezel 
Betrokken leden: Ben en Dennis 

 leefbaarheid: zorg en welzijn 
 behoud voorzieningen: basisschool, De Loop’r 

Het leerlingenaantal is gedaald (nu circa 90). Kijk ook naar de mogelijkheden om leerlingen 
uit   de periferie van Olland naar De Sprongh te halen. 

 ouderen: onderzoek welke zorg nodig is / gevraagd wordt om langer zelfstandig thuis te 
blijven wonen 

      Betrokken leden: Gerrit, Ingrid, Jolanda en Riet 
 Communicatie: facebook, nieuwsbrief, website 

Betrokken leden: Dennis, Harrie en Jolanda 
 
Op langere termijn dient Olland te groeten tot 1.400 / 1.500 inwoners om alle voorzieningen/ de 
leefbaarheid goed in stand te kunnen houden. De weg daar naar toe gaat via woningbouw. 
 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Olland Kermis Ad gaat in gesprek met kermismeester Veghel 
   
Rooien en/of herplant 
bomen Pastoor Smitsstr 

Ad 
Werkgroep 

Voortgang bewaken 
Opstellen en uitvoeren enquete 

   
Kunstwerk Dorpsplein Ad en Gerrit In overleg met gemeente komen tot 

opwaardering en juiste uitstraling 
Informatiepakket nieuwe 
inwoners 

Werkgroep + Twan 
en Jolanda 

Samenstellen informatiepakker en organiseren 
verspreiding / afgifte 

   
BIN-project   Dennis    voortgang blijven volgen 
 
Vacature Dorpsraad allen     denken na over mogelijke kandidaten  
   
“Nieuwe leerlingen” 
basisschool 

Dennis, Jolanda en 
Ingrid 

In gesprek met Sanne van Kaathoven 
gespreken wat de mogelijkheden zijn 

   
   

 

  

 
Focuspunten 2017-2018: 
Woningbouw Ad-Martje en Twan 
  
Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied Dennis en Ben 
  
-Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool 
-Onderzoek zorgvraag gericht op langer zelfstandig 
thuis blijven wonen 

Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet 

  
Communicatie onderhouden d.m.v nieuwsbrieven,   
facebook, website en externe media 
 

Harrie, Dennis en Jolanda 

Integrale aanpak infrastructuur en verkeersveiligheid incl. 
herinrichting Pastoor Smitsstraat 

Ben, Johan, Hans en Ad 

 


