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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 6 februari 2018  
 
Aanwezig:  G. van Gorkum, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, mw., D. Zwiers, B. van Ditmars, J. 

van Heesch, S. vd Moosdijk, I. Doornewaard 
Afwezig: Harrie Heerkens, Martje Markus, Teun Leenderts, Hans Verboort en mw. R. van 

Hout - Hagelaars  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
Kort verslag gedaan van onze “ziekenboeg”’  
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 9 januari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 

 Adreswijziging bij d’n Einder is gedaan, verzoek tot sturen elektronische post in toekomst 
 Informatiepakket nieuwe bewoners: usb sticks besteld, informatie erop zetten door werkgroep 

communicatie 
 
Actielijst 
De actielijst wordt aangepast. 
 

3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
Het toegestuurde verslag van dit overleg is helder en behoeft geen toelichting 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen  
 brieven / emails gemeente Meierijstad: 

o Verzoek tot overname onderhoud het Hoefje door stichting Karthuizerklooster 
 Gerrit neemt contact op met Henk Prins om aan te geven dat we dit niet actief 

overnemen maar wel een oproep willen plaatsen in onze Nieuwsbrief 
o Uitnodiging beeldvormende avond kadernota 
o Plan van aanpak en uitnodiging tot deelname inzake evenementenbeleid (incl kermisbeleid) 
o Informatie en uitnodiging tot deelname inzake toerisme en recreatie 

Naar aanleiding van bovenstaande uitnodigingen met elkaar gesproken over waar we wel / niet aan 
deel moeten nemen gezien de vele verzoeken en al lopende deelnames aan werk- en/of 
klankbordgroepen. Besloten is om zeker deel te nemen aan het evenementenbeleid, incl 
kermisbeleid (Ad). Aan beleid toerisme en recreatie nemen we geen deel en laten we aan de 
marktpartijen. Ad denkt nog even na of hij wil deelnemen aan de beeldvormende avond inzake de 
kadernota. 

 
5. Toekomstdocument 

Voortgang enquete leefbaarheid Olland 
De vragenlijst wordt nu afgerond en de verspreiding vindt tegelijk plaats met de Nieuwsbrief van maart  
 
Stand van zaken mobiele bereikbaarheid en glasvezel 
Dennis is nog bezig een gesprek te regelen met KPN en Marliese Schrijnemakers. 
Wat betreft glasvezel zijn er al een aantal bijeenkomsten geweest en m.n buitengebied Boskant is 
slecht vertegenwoordigd. Dennis of Ben nemen contact op met Dorpsraad Boskant of zij hier iets in 
kunnen betekenen (Frans van den Heuvel of Anneke Jacobs). Medio februari gaan de brieven uit naar 
de bewoners van het buitengebied. Ook de wens om Ollandia aan te sluiten is besproken en gaan we 
vanuit dat dit gaat lukken. 
 
Stand van zaken wonen - bouw in Olland 
Uitnodiging van de gemeente ontvangen voor overleg over bouwen in Olland. Hierbij zijn wethouders 
Witlox en Roozendaal aanwezig alsmede een aantal ambtenaren en buurtadviseur Henk de Laat. 
Bijeenkomst is in de Loop’r op 21 februari om 19:00 uur. Dorpsraad zal vertegenwoordigd worden door 
Ad, Stephan en….. (i.v.m afwezigheid nog een derde lid benaderen om hierbij aanwezig te zijn) 
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6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

geboorten, overlijden 
De diverse mutaties weer doorgenomen en zullen weer besproken worden in het overleg met Sanne 
Maas-van Kaathoven van de basisschool 
 

7. wat verder ter tafel komt 
Verslag bijeenkomst gemeente met buurt over herinrichting Binneveld 
Was helder uiteengezet en bewoners hebben hun wensen kenbaar kunnen maken. Rekening houdend 
met wensen en/of opmerkingen komt er een definitief plan. Alle aanwezigen waren positief gestemd 
over de aanpak en communicatie.  
 
Verslag van bijeenkomsten werkgroep en klankbordgroep woonvisie: 
Ad heeft de meegestuurde informatie toegelicht en was voor iedereen helder. 
 
Terugblik kennismaking met nieuwe burgemeester op 17 januari 
Ons prima kunnen profileren. Was een open en prettige kennismaking waarbij de burgemeester 
geïnteresseerd was en zich open opstelde. Nadien complimenten ontvangen voor de opzet van ons 
programma en hebben we duidelijk weggezet wat onze wensen en kansen zijn en ook onze problemen 
 
Vacatures Dorpsraad 
Teun Leenderts heeft inmiddels toegezegd en zal na de eerstvolgende vergadering definitief bepalen of 
hij dit wil doen. Anderen hebben afgezegd. Verder gaan zoeken voor nieuwe aanvulling, m.n de 
vrouwen in de leeftijdscategorie van schoolgaande kinderen is welkom. 
 
Wijkschouw en Ollands overleg 
Organiseren we op 30 juni 2018 (Ad checkt datum bij buurtadviseur). Aanpak gelijk aan vorig jaar. 

1) Oproep in nieuwsbrief voor aanleveren aandachtspunten  
2) Oproep via facebook en website     
3) Oproep via mail buurtvereniging naar hun leden 
4) Tegelijk met nieuwsbrief juni ook nog separate brief verspreiden inzake de wijkschouw 
5) Leden dorpsraad kijken komende maanden ook kritisch in eigen omgeving en geven deze 

punten door aan Harrie en Ad 
 
Ollands Overleg 
Organiseren we op 29 mei a.s om 19:30 uur in de Loop’r. 
Harrie nodigt alle verenigingen en instanties/instellingen uit en verzoekt ze tevens tot aanleveren 
agendapunten. Nadien binnen de dorpsraad de definitieve agenda vaststellen. Mogelijk deze 
gelegenheid gebruiken voor toetsing mening over diverse vraagstukken 
 
Bezoek wethouder en buurtadviseur 
Vindt plaats op 6 maart van 20:00-21:30 uur voorafgaand aan onze vergadering. Mogelijke 
gespreksonderwerpen zijn: 

1) Vervolg aanpak na aanleiding van overleg over bouwen op 21 februari 
2) Hoe zien we de samenwerking de komende jaren? Wat wordt er van ons verwacht, wat kunnen 

wij van de gemeente verwachten 
3) Wanneer kunnen we bij belangrijke onderwerpen spijkers met koppen slaan?? (het duurt 

allemaal nogal lang) 
 
Rondvraag: 
Vlaggetjes tijdens diverse festiviteiten 
Zijn onlangs door Martje en Piet van Heesh opgehangen. Vervolgoverleg met CV de loopgravers over 
het ophangen in de toekomst moet nog gepleegd worden 
 
Kunstwerk dorpsplein 
Gerrit vraagt naar contactpersoon van gemeente hierover. Is Arno van Allebeek maar Ellen Prosee is 
aanspreekpunt voor dit traject incl basketbalveld en herinrichting P. Smisstraat. Gerrit neemt contact 
met haar op. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Olland Kermis Ad Afstemming met horeca over invulling 2018 
   
Kunstwerk - basketbalveld 
- herinrichting P. Smitsstr 

Ad, Gerrit, Teun Voortgang bewaken 
 

Informatiepakket nieuwe 
inwoners 

Werkgroep + Twan 
en Jolanda 

Usb is besteld, informatie nog op usb plaatsen 

   
BIN-project Dennis Voortgang bijven volgen 
   
Vacature Dorpsraad Allen Nadenken en polsen nieuwe kandidaten 

 
Bezorging nieuwsbrief Harrie Navragen tot hoe de bezorging loopt van de Stok 
   
Dagelijks reglement Harrie Nakijken, actualiseren en komen met concept 

voorstel 
Enquete leefbaarheid Werkgroep Uitvoering in februari 2018 i.s.m N. Post. 

Verspreiden met Nieuwsbrief maart 
   
Wijkschouw  Allen 30 juni 2018: uitvoering van aanpak conform 

afspraken overleg 6 februari 2018  
   
Ollands Overleg Allen 29 mei 2018: uitvoering aanpak conform 

afspraken overleg 6 febr. 2018. Bespreken Loop’r 
   
Controle jaarrekening Gerrit-Hans Afspraak maken met Ben voor controle 
   
Laarzenpad Hans Contact gemeente voor gezamenlijke controle 
   
Foto en schrijven Stephan en Teun Persoonlijk stukje aanleveren aan Dennis tbv 

nieuwsbrief maart, incl foto. 
Focuspunten 2017-2018: 
 
Woningbouw 

 
Ad, Martje en Stephan 

  
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, Teun, Hans en Ad 

 


