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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 3 oktober 2017  
 
Aanwezig:  T. Brinkman, mw. I. van Doornewaard, H. Heerkens, J. van Heesch, A. v.d. 

Heijden, mw. J. van Hoof, H. Verboort en D. Zwiers 
Afwezig: B. van Ditmars G. van Gorkum, mw. R. van Hout – Hagelaars, mw. M. Markus – 

Termeer  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Tijdens deze vergadering krijgt Harrie Heerkens alsnog de oorkonde behorende bij de Ollandse 
vrijwilligersprijs De Beuk 
 
Gerrit van Gorkum is herstellende van een operatie. Hij probeert er de volgende vergadering weer 
bij te zijn. We sturen hem een bloemetje. 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 5 september 2017 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-mobiele bereikbaarheid Olland 
 De voorzitter is benaderd door Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad voor een reactie op  
 dit onderwerp. Aanleiding hiervoor waren de vragen van het CDA die in de Provinciale Staten van  
 Noord-Brabant zijn gesteld.  De voorzitter heeft aangegeven dat we tegen muren aanlopen. Hij 
neemt contact op met het CDA over de gestelde vragen.  Het is slordig dat het CDA ons niet op de 
hoogte heeft gesteld van deze vragen. 
 
 -Dennis Zwiers heeft een memo opgesteld met een historisch overzicht van onze activiteiten op dit  
 Gebied. In dit verband is het belangrijk dat het sportcomplex voorzien wordt van glasvezel. 
 Dat kan een rol spelen bij de verbetering van de mobiele bereikbaarheid ( mast op lichtmast). 
 Ook het stopzetten van het werken met de sirenealarmmasten op 1-1-2020 heeft gevolgen 
 voor de alarmering van inwoners bij calamiteiten. Het kaartje met daarop de blindspots qua 
mobiele bereikbaarheid (inclusief Olland) wordt  
 veelvuldig gedeeld. 
  
-BIN-informatietent op Dorpsplein 
 Er was redelijk wat aanloop. Constant waren er Ollanders in de tent. Sommige personen hebben  
 zich aangemeld voor het BIN. 
 
Actielijst 
De actielijst is aangevuld met Focuspunten. 
 

3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De voorzitter doet verslag van dit maandelijks overleg en de voortgang: 
 
 meldingen 

De meldingen zijn uitgezet binnen de gemeentelijke organisatie. 
 Focuspunten 

Voor de speerpunten mobiele bereikbaarheid, glasvezel en woningbouw hebben we de hulp/ 
ondersteuning van de gemeente nodig. 

 overleg met Buurtadviseur en wijkwethouder 
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Door een extra beeldvormende raadsvergadering kon het overleg met de wijkwethouder en de 
buurtadviseur vanavond niet doorgaan. Er is nieuwe afspraak gemaakt op  maandagmorgen 
16 oktober. 
Gespreksdonderwerpen hiervoor zijn naast onze focuspunten, het onderhoud van het 
Laarzenpad, welkompakketje/ USB-stick voor nieuwe inwoners, de kermis, bijdrage EHBO-
cursus / gebruik AED. 

 
4. ingekomen stukken en mededelingen  

 
Ingekomen stukken 
 
Mails / documenten gemeente Meierijstad: 
 verplaatsen overleg met wijkwethouder en buurtadviseur 
 uitnodiging eerste Klankbordgroep bijeenkomst Woonvisie 
 memo voortgang glasvezel in buitengebied 
 overzicht onderwerpen voor overleg buurtadviseur 
 persbericht over nieuwe burgemeester Meierijstad 
 verslag Kerngroepbijeenkomst 19 september 
 overzicht ingediende aanvragen leefbaarheidsbudget 
 
Overige ingekomen stukken: 
 brief Rabobank: start Rabobank Clubkas campagne 

Eem aantal Ollandse verenigingen hebben zich al aangemeld. 
 Beknopt, magazine Wovesto, 11e jaargang, nummer 3 september 2017 
 
Mededelingen 
 
Woningbouw 
In de media zijn de laatste tijd veel artikelen verschenen over woningbouw, een tekort aan sociale  
Huurwoningen e.d. 
Noud Leenderts heeft gebeld met de voorzitter over de ontwikkelingen op het gebied van bouwen 
en de gesprekken met projectontwikkelaar en gemeente. Op dit terrein is er dus beweging, niet 
meer of minder. 
 

5. Toekomstdocument 
 
Enquete leefbaarheid Olland 
Op basis van een goed gesprek met Nelleke Post van Welzijn De Meierij is door de Werkgroep 
Zorg een concept enquete over de leefbaarheid  in Olland opgesteld. 
De vragenlijst kunnen wee op verschillende manieren verspreiden bijvoorbeeld via onze 
nieuwsbrief, ingestoken bij DeMooiRooiKrant of via de KBO. 
De leden geven suggesties / tips mee voor de formulering, de keuze en het type ( open / gesloten) 
van de vragen. 
Er volgt nog overleg met Nelleke Post over de vragenlijst. 
We zijn benieuwd naar de respons en de uitkomst. 

 
6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, 

verhuizingen, geboorten, overlijden 
 
De informatie over de verkoop / verhuur  van woningen wordt  uitgewisseld.  
 
Welkompakketje voor nieuwe inwoners 
Het idee is om het welkompakketje in de vorm van een usb-stick te verstrekken. 
De leden vinden dit een prima idee. 
Hiervoor zijn budgetten beschikbaar. 
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We kijken ook nog naar de mogelijkheid om bij de presentatie alle huishoudens in Olland zo.n stick 
te geven. 
 
De leden kijken nog even naar de contactgegevens van de Ollandse verenigingen. Er zijn nogal 
wast mutaties geweest. De wijzigingen worden doorgegeven aan de secretaris. 
 
Verslag gesprek met Sanne van Kaathoven 
Het uitwisselen van inwonersmutaties, elke maand een vast agendapunt, is erg belangrijk. 
We hebben een goed gesprek gehad met Sanne van Kaathoven. 
We houden gezamenlijk een lijst bij van mutaties.  
We moeten ons voor het werven van leerlingen ook richten op ouders in de omgeving van Olland  
zoals bijvoorbeeld het buurtschap Kasteren en de Bobbenagelseweg 
 
 

7. wat verder ter tafel komt 
 
Stand van zaken / evaluatie kermis 
De voorzitter informeert de leden over het verloop van de kermis en de wensen / eisen van de 
kermisexploitanten. 
De kermis is redelijk goed verlopen. 
Enkele kermisexploitanten willen ook volgend jaar naar Olland komen. 
Dit onderwerp komt ook aan de orde tijdens het overleg met de wijkwethouder en de 
buurtadviseur. Voor 2018 moeten we duidelijk krijgen wat we willen / wat er kan. 
 
Voortgang Kerngroep 
Nu het einddocument ( het convenant) is afgerond heeft de Kerngroep zich beraden over de 
toekomst. Onze voorzitter had graag gezien dat de Kerngroep zich bezig ging houden met 
gezamenlijke thema’s zoals woningbouw, glasvezel e.d. 
Maar er is gekozen voor twee platformbijeenkomsten per jaar. 
 
Verslag Klankbordgroep Woonvisie 
Door ziekte heeft de voorzitter de bijeenkomst helaas niet bij kunnen wonen. 
In de media heeft woningbouw veel aandacht gekregen. 
De rol van de Klankbordgroep is om te kijken of de goede stappen zijn gezet om te komen tot een 
Woonvisie. 
Zie ook bij agendapunt 4. 
 
Vacature 
De voorzitter gaat nog in gesprek met een mogelijke kandidaat. 
 
Johan van Heesch stopt als lid 
Johan van Heesch geeft aan dat hij wil stoppen als lid van de Dorpsraad. 
Het lidmaatschap vergt de nodige tijd ook naast de maandelijkse vergaderingen. 
Omdat zijn bedrijf ook meer tijd vergt kan hij dit niet meer op een goede manier combineren. 
We respecteren zijn besluit. Johan geeft aan dat hij nog enkele maanden de vergaderingen zal 
bijwonen. Zo krijgen we de tijd om een opvolger te vinden. 
 
Wijkschouw 
Met name in de omgeving van de Slophoosweg is de gemeente  de laatste tijd op verschillende 
locaties bezig met groenonderhoud e.d. 
 
 
Woontafelbijeenkomst Team Meierijstad 
Team Meierijstad wil in november in Olland een Woontafelbijeenkomst organiseren voor de 
jongeren van Olland. De voorzitter gaat nog in overleg met deze politieke partij. 
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Imago Olland 
Links en rechts krijg je soms denigrerende opmerkingen over Olland te horen. 
Het is heel lastig om een negatief imago om te draaien. 
 
Overleg met wijkwethouder en buurtadviseur 
De leden kunnen gespreksonderwerpen voor dit overleg doorgeven aan de voorzitter. 
Wie kan, kan aanschuiven bij dit overleg op 16 oktober. 
We willen iets bereiken! 
 
Leefbaarheidsbudget voor EHBO-cursus / gebruik AED 
Jolanda neemt contact op met de Stichting Hartsage over de mogelijkheden. 
Dit onderwerp komt ook aan de orde tijdens het overleg met de wijkwethouder en de 
buurtadviseur. 
 
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 

 


