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Stichting Dorpsraad Olland 
 
 
Verslag vergadering 7 november 2017  
 
Aanwezig:  T. Brinkman, G. van Gorkum, H. Heerkens, J. van Heesch, A. v.d. Heijden, mw. J. 

van Hoof, mw. M. Markus - Termeer, S. v.d. Moosdijk en D. Zwiers 
Afwezig: B. van Ditmars, mw. I. van Doornewaard, mw. R. van Hout - Hagelaars 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 Stephan van de Moosdijk die als nieuw lid aanwezig is bij deze vergadering. 
 
De voorzitter informeert de leden over de gezondheidssituatie van mevrouw R. van Hout – Hagelaars 
die voorlopig de vergaderingen niet kan bijwonen. We sturen haar een bloemetje. 
 
Ook meldt de voorzitter dat hij op 16 november een heupoperatie ondergaat waardoor hij de komende 
tijd minder mobiel is en de vergadering in december waarschijnlijk niet kan voorzitten. Dennis Zwiers 
treedt dan op als voorzitter.  
Ook de secretaris gaat dit jaar nog onder het mes voor een heupoperatie. 
 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 3 oktober 2017 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-negatief imago Olland 
 In de directe omgeving van Olland hoor je wel negatieve geluiden. Maar over het algemeen heerst   
 er een positief beeld op Olland. Dat geldt zeker voor de nieuwkomers in Olland. 
-bezorging nieuwsbrief 
 We informeren bij de bezorger van de nieuwsbrief tot hoever de bezorging in Olland gaat. 
-informatie over nieuwkomers, geboorten e.d. 
 De informatie over nieuwkomers, geboorten e.d. wordt gedeeld met de basisschool. 
 Die kan op haar beurt actie ondernemen. 
 
Actielijst 
De actielijst wordt aangepast. 
 

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

De gemeentelijke aanpak Met elkaar voor mekaar is nog niet tot alle geledingen in de gemeentelijke 
organisatie doorgedrongen. Dit komt aan de orde tijdens een overleg van het college van 
burgemeester en wethouders met de leidinggevenden. Met name de buurtadviseurs hebben hier 
last van in hun dagelijkse praktijk. Veel ambtenaren moeten nog wennen aan de nieuwe werkwijze. 
Er is een cultuuromslag nodig. 

 Actiepunten Olland 
Uit het gesprek met de wijkwethouder komt duidelijk naar voren dat men het Toekomstdocument 
goed heeft gelezen. De actiepunten over woningbouw, bomen Pastoor Smitsstraat, glasvezel, 
mobiele bereikbaarheid, kermis komen regelmatig bij het maandelijkse overleg aan de orde. Maar 
vanuit het gemeentehuis horen we weinig over de voortgang. Alleen over het kunstwerk op het 
Dorpsplein hebben we een terugkoppeling gehad. 
 



2 
 

 
4. ingekomen stukken en mededelingen  

 
Ingekomen stukken 
 
Mails / documenten gemeente Meierijstad: 
 vragenlijst per kern als input voor de op te stellen Woonvisie 

De secretaris zorgt samen met de voorzitter voor de beantwoording. 
 Vooraankondiging Platformbijeenkomst Wijk- en Dorpsraden op 29 november 
 Informatie promotie Duurzame Huizenroute 
 
Overige ingekomen stukken: 
 e-mail Dorpsraad Keldonk met vragen over de AED’s in de gemeente 

De secretaris heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. 
 Informatie over Samenloop voor Hoop Sint-Oedenrode 
 E-mail KNHM: informatie actie Kern met Pit 
 Kleine Kernen Krant -17e jaargang, nummer 2: Europees Rural Parlement 
 e-mail uitnodiging voor bijeenkomst voor OV-reizigers: Geen bus meer? Wat nu? 
 e-mail uitnodiging Symposium Met andere blikken kijken naar dementie 
 
 

5. Toekomstdocument 
 
Voortgang enquete leefbaarheid Olland 
Via de buurtadviseur hebben we informatie gekregen over een vergelijkbaar onderzoek in Veghel. 
Er volgt nog overleg met Nelleke Post over de vragenlijst. 
 
Stand van zaken mobiele bereikbaarheid 
Nadat in de Provinciale Staten van Noord-0Brabnt vragen zijn gesteld over de mobiele bereikbaarheid 
zijn ook in de Tweede Kamer vragen hierover gesteld. 
We wachten nog op de schriftelijke beantwoording van deze vragen vanuit Den Haag. 
Dit onderwerp heeft in de afgelopen tijd veel publiciteit gekregen en dat is een goede zaak. 
 
Voor een goed verloop van dit project hebben we wel de ondersteuning nodigt van de gemeente. 
 
Stand van zaken glasvezel 
Dennis, Ben en Jolanda hebben een gesprek gehad met Mabib, de organisatie die de glasvezelaanleg 
verzorgd. 
Mabib is druk bezig met de voorbereidingen. Over 2/3 maanden gaat de eerste schop de grond in. 
Het project in Meierijstad en Sint-Michielsgestel gaat door als 50% van de huishoudens in het 
buitengebied meedoen. Dit project gaat goed komen. 
 
Dennis krijgt van de voorzitter een overzicht van de contactgegevens van de dorpsraden in Meierijstad. 
Die stuurt het overzicht door naar Mabib. 
 
Stand van zaken wonen - bouw in Olland 
 
Over de voortgang / stand van zaken van het woningbouwproject De Misse door Wovesto hebben we 
inmiddels wel wat vernomen. De gemeente heeft de  plannen in concept getoetst en deze kunnen 
officieel voorzien worden van een akkoord nadat de gemeente en Wovesto overeenstemming hebben 
bereikt over de anterieure overeenkomst die door de gemeente is opgesteld. Als dat gebeurt is staan 
de meeste seinen op groen. Daarna kan de planning worden opgesteld en hopen we dat er op niet al te 
lange tijd kan worden begonnen met slopen/bouwen 
 
Op woensdag 8 november om 16.00 uur is de Dorpsraad uitgenodigd voor een gesprek over 
woningbouw in het gemeentehuis. Naast de voorzitter probeert ook T. Brinkman mee te gaan naar dit 
overleg. 



3 
 

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

 
De informatie over de verkoop / verhuur  van woningen wordt  uitgewisseld.  
 
We zetten dit onderwerp op de agenda van het Ollands Overleg. 
Omdat de Neij Buurt niet in de Dorpsraad vertegenwoordigd is vragen we aan de voorzitter R. 
Heesbeen voor hun medewerking op dit terrein. 
 
Welkompakketje voor nieuwe inwoners 
Er zijn offertes opgevraagd voor de aankoop van de usb-sticks met de informatie over Olland. 
We dienen voor dit project een aanvraag in bij de gemeente voor een bijdrage vanuit het 
leefbaarheidsbudget. We hopen in februari/maart 2018 het pakketje te kunnen presenteren. 
 
 

7. concept-vergaderschema 2018 
 

Het concept-vergaderschema voor 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

8. wat verder ter tafel komt 
 
Stand van zaken kermis 
Voor de kermis in 2018 dient weer opnieuw een vergunning aangevraagd te worden. 
In het voorjaar van 2018 zetten we dit onderwerp op onze agenda. 
 
Woontafelbijeenkomst Team Meierijstad in Olland 
De Dorpsraad heeft de door Team Meierijstad opgestelde stellingen enigzins aangepast. 
De flyer met informatie over deze bijeenkomst wordt op woensdag 8 november huis aan huisbezorgd in 
Olland. Deze week stuurt de secretaris deze flyer ook naar de buurtverenigingen met het verzoek om 
deze door te sturen naar de leden van de buurtverenigingen. 
 
De voorzitter roept de leden op om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op 15 november in De Loop’r. 
 
Verslag Klankbordgroep Woonvisie 
De voorzitter neemt deel aan twee werkgroepen die meewerken aan het opstellen van de Woonvisie. 
Voor de input is een vragenlijst gestuurd naar alle Dorpsraden in Meierijstad. Als onderbouwing van de 
vragen heeft de gemeente het nodige cijfermateriaal verzameld over het aantal inwoners, de 
leeftijdsopbouw, het aantal woningen, type  woningen en de Woz-waarden van de woningen. 
De voorzitter stuurt deze informatie door naar de leden. 
 
Zie ook bij agendapunt 4. 
 
Vacatures 
T. Brinkman, J. van Heesch en mevrouw R. van Hout-Hagelaars stoppen als lid van de Dorpsraad. 
Alle leden denken na over mogelijke kandidaten en benaderen die personen ook. 
 
Leefbaarheidsbudget AED’s 
Er is informatie opgevraagd over een AED-cursus voor inwoners van Olland. 
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten waar maximaal 8 personen aan deel kunnen nemen. 
We zetten in op rwee groepen van 8 personen = 16 personen. 
De cursus kost 30 euro per deelnemer. Daar komen ook nog de kosten bij voor de lesruimte in De 
Loop’r en voor koffie / thee. 
Jolanda stuurt de cursusinformatie door naar de secretaris. 
Die dient bij de gemeente een aanvraag in voor de AED-cursus in het kader van het beschikbare 
leefbaarheidsbudget. 
 
Via de nieuwsbrief in december informeren we de inwoners over deze AED-cursus. 
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Rondvraag 
 
Onderscheidingen 
De Beuk, de Ollandse vrijwilligersprijs wordt in principe om de 2 jaar uitgereikt. 
De nieuwe gemeente Meierijstad heeft onlangs de eerste Penning van Verdienste uitgereikt. 
De procedure voor een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding neemt ongeveer 8/10 maanden 
in beslag. 
 
 
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 bijven volgen 
   
Vacature Dorpsraad Allen Nadenken en polsen nieuwe kandidaten 
   
AED cursus Harrie Indienen aanvraag leefbaarheidsbudget bij de 

gemeente 
   
Welkomspakket Harrie Indienen aanvraag leefbaarheidsbudget bij de 

gemeente 
 
 
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 

 


