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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 4 december 2018 
 
Aanwezig:  B. van Ditmars, mw. I. van Doornewaard, G. van Gorkum, H. Heerkens, A. v.d. 

Heijden, mw. J. van Hoof, S. v.d. Moosdijk en H. Verboort  
Afwezig: mw. R. van Hout-Hagelaars en D. Zwiers 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Een speciaal woord van welkom gaat uit naar contactwethouder Menno Roozendaal en buurtadviseur Henk 
de Laat. Ze zijn bij deze vergadering aanwezig voor het uitwisselen  van ervaringen en de samenwerking 
met het gemeentebestuur / de ambtenaren. 
 
       2. verslag vergadering Dorpsraad van 6 november 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-inrit Fam. M. van Kessel, Pastoor Smitsstraat 
 De gemeente heeft snel gereageerd en gehandeld. Het probleem is opgelost. 
 
      3. verslag maandelijks overleg buurtadviseur - Dorpsraad 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag van het overleg van 19 november 2018 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-voortgang zendmast 
 De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de gebruikersvergoeding voor het terrein van de  
 zendmast. KPN kan nu de formele aanvraag voor een vergunning indienen. 
-buurtbieb 
 De kast is klaar. Met de initiatiefneemster is gekeken naar de beste plek op het Dorpsplein. 
 De kast komt bij de meterkast te staan waar de bezoeker ook nog even rustig kan zitten. Er volgt nog  
 een PR-moment. 
-herinrichting Het Binneveld 
 Met de nieuwe contactpersoon vanuit de gemeente zijn concrete afspraken gemaakt over de aanpak. 
 Zo wordt er grondwerk en grondverbetering uitgevoerd en zorgt de gemeente voor nieuwe aanplant en  
 het onderhoud van het voetpad. 
-Laarzenpad 
 Er moet nog een afspraak gemaakt worden voor overleg met gemeente, waterschap en Dorpsraad. 
-aanpak fietspad Ollandseweg 
 Er zijn intussen enkele reparaties uitgevoerd maar grote onderhoud staat pas in 2020 op het programma. 
-kermis 2019 
 Het kermisbeleid is een tijdje blijven liggen. Voor 2019 is de nieuwe  kermisorganisatie nog niet  
 op poten gezet.  Dit betekent dat we volgend jaar als Dorpsraad ook weer de kermis moeten organiseren. 
 Daarom is het goed dat we hiervoor snel een werkgroepje formeren.  Vanuit de Dorpsraad nemen de 
voorzitter en Jolanda van Hoof deel; aan de werkgroep. Ook Colinda Markus en Angelique Rooijakkers die 
hiervoor belangstelling hebben getoond worden benaderd. Tevens een 3e persoon erbij zoeken. 
-snelheid Slophoosweg 
 De gemeente heeft een subsidieaanvraag lopen om snelheidsmeters / smileyborden aan te schaffen. 
 Pas in februari 2019 ls er hierover duidelijkheid. De Dorpsraad heeft in een e-mail alvast een verzoek  
 voor plaatsing aan de Slophoosweg ingediend. 
-herinrichting Pastoor Smitsstraat 
 Voor de bomen gaat het om de gehele Pastoor Smitsstraat, De keuze voor beuken blijkt geen goede  
 keuze te zijn. 
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 Bij de herinrichting zelf gaat het om het gedeelte vanaf het Dorpsplein tot de Slophoosweg. 
 De gemeente heeft een contactpersoon / projectleider aangesteld voor dit project en wil nu graag voor de  
 aftrap van dit project een werkgroep samenstellen. 
 Naast de voorzitter nemen ook Ingrid van Doornewaard, Gerrit van Gorkum en Harrie Heerkens vanuit  
 de Dorpsraad deel aan de werkgroep. 
-berm langs de waterloop 
 Voorstel is om de bermen met bloemenmengsel in te zaaien en dan in eigen beheer te nemen. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor het talud aan de waterkant. Met het waterschap moeten we eerst  
 goede beheersafspraken maken alvorens we tot uitvoering kunnen overgaan. Voor de uitvoering 
benaderen we ook de buurtvereniging De Pleintrekkers.  Voor de kosten kunnen we een aanvraag in het 
kader van het leefbaarheidsbudget indienen. 
-Hofstad / Achterste Hermalen 
 Een bewoonster van het Achterse Hermalen heeft de Dorpsraad benaderd om aandacht te vragen voor  
 de verkeersveiligheid voor met name de scholieren. De gevaarlijke situatie had de Dorpsraad ook al  
 gemeld bij de gemeente. Langs de Hofstad heeft de gemeente de bermen aangevuld. 
 De oplossing is misschien het aanbrengen van graskantstenen. Zodra er groot onderhoud wordt gepleegd 
deze problematiek meenemen. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

 
Ingekomen stukken: 
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad: 

 terugkoppeling met informatie over verzekeringen voor de Dorps- en Wijkraden 
De gemeente heeft het een en ander uitgezocht en laat weten dat er geen collectieve 
verzekering voor alle Dorps- en Wijkraden mogelijk is. De gemeente onderneemt verder 
geen actie/ 

 Een werkgroepje met vertegenwoordigers van enkele Dorpsraden gaat nu uitzoeken wat 
voor ons de beste oplossing is. 

 informatie / stand van zaken over het nieuwe kermisbeleid 
 informatie over het nieuwe evenementenbeleid 
 informatie / stand van zaken zendmast 
 informatie over de voortgang herinrichting Het Binneveld 

 
Overige ingekomen stukken: 

 verzoek DeMooiRooiKrant aan de voorzitters van de drie Rooise Dorpsraden voor medewerking 
aan een terug- en vooruitblik 

 contactformulier Dorpsraad Olland: zoektocht naar studente / inwoonster van Olland voor reunie 
Gelderse Leergangen. De persoon is gevonden. 

 e-mail: attendeert ons op gevaarlijke situatie Achterse Hermalen / Hofstad voor met name scholieren. 
Zie ook bij agendapunt 3. 

 
       5. uitwisselen ervaringen en samenwerking met gemeentebestuur / ambtenaren 
 
De leden van de Dorpsraad wisselen hun ervaringen uit met de aanwezige contactwethouder en de 
buurtadviseur. 
In het kader van de harmonisatie op alle beleidsterreinen van de gemeente is de Dorpsraad op vele fronten 
actief en heeft meegewerkt en input geleverd. Ook zijn we druk bezig met het uitwerken van onze 
Toekomstvisie. Dit alles vergt veel tijd en energie. We zijn vrijwilligers die er vaak ook nog een baan bij 
hebben. Het werkt frustrerend als we dan bij de gemeente geen duidelijkheid / goede informatie krijgen 
over de stand van zaken / voortgang op allerlei terreinen. Er is grote behoefte aan goede communicatie en 
transparantie. Schroom als gemeente niet om ons in vertrouwen te nemen als een onderwerp dat vergt 
(bijvoorbeeld op het terrein van woningbouw). En nee is ook een antwoord. De vele wisselingen binnen de 
ambtelijke organisatie werken ook niet echt mee. Ook op het terrein van dienstverlening is nog de nodige 
winst te behalen. De verwerking / afhandeling van meldingen / klachten vergt veel kruim. 
 
 
 



3 
 

       6. Toekomstdocument 
 
Voortgang Bouwen in Olland: onderzoek woningbehoefte in Olland   
Op  maandag 17 december 2018 staat een overleg met de gemeente op het programma over de voortgang. 
Dan sluiten een aantal ambtenaren aan voor overleg met de Dorpsraad en de buurtadviseur. 
Voor dit onderdeel van de Toekomstvisie hebben we een vast werkgroep met de voorzitter, Stephan v.d. 
Moosdijk en Dennis Zwiers. Indien Dennis niet kan zal Hans proberen erbij te zijn. 
 
Voortgang integraal beheer openbare ruimte 
De leden zijn in het bezit van een beknopte versie van het IBOR, het Integraal Beheersplan Openbare 
Ruimte. Daarin staat aangegeven hoe we komen tot een bepaald onderhoudsniveau op diverse onderdelen 
van de openbare ruimte. Daarbij gaat het om groenbeheer, onkruidbestrijding, zwerfafval, blad- en natuurlijk 
vuilbeheer, wegenonderhoud, water en riolering, onderhoud straatmeubilair e.d. 
Ook is aangegeven wat de extra kosten zijn als men kiest voor niveau A en B. 
Als het IBOR is vastgesteld komt de volgende fase: de vertaling / uitwerking op gebieds/wijkniveau in de 
vorm van een Integraale GebiedsBeheersPlan, een IGBP. Ook Olland krijgt een eigen IGBP. 
Om met de gemeente het Ollandse plan op te stellen formeren we een werkgroepje dat bestaat uit de 
voorzitter, Ben van Ditmars en Hans Verboort. 
 
Vervolgaanpak / gesprek over basisschool 
Volgens informatie van enkele leden is er een nieuwe directeur voor de Ollandse basisschool benoemd. 
De rust is weergekeerd en de ouders zijn tevreden. 
Het bestuur van De Loop’r wil graag in gesprek met de Dorpsraad om informatie uit te wisselen en te kijken 
waar we samen kunnen werken / optrekken en elkaar kunnen ondersteunen. 
 
Project Pastoor Smitsstraat 
Zie bij agendapunt 3. 
 
       7.  inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

     geboorten, overlijden 
Er worden enkele adressen uitgewisseld. 
 
      8.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures 
Nu Teun Leenderts is gestopt als lid van de Dorpsraad zijn we eigenlijk op zoek naar 2 / 3 nieuwe leden. 
De afspraak wordt gemaakt dat elk dorpsraadslid 1 inwoner benaderd voor een mogelijk lidmaatschap. 
 
Stand van zaken zendmast 
Zie bij agendapunt 3. 
 
Stand van zaken glasvezel 
De bewoners van de Slophoosweg en omgeving zijn op de hoogte gesteld van de start van de aanleg van 
glasvezel begin 2019. 
 
Stand van zaken sluiting kerk 
De Dorpsraad wil graag een gesprek met het parochiebestuur. 
 
Kunst- en cultuurbeleid gemeente Meierijstad 
Op basis van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid krijgt de Ollandse Dorpskapel fors meer subsidie dan in 
het verleden. Maar gitaarvereniging Ancora krijgt helemaal geen subsidie meer. 
De aanwezige wethouder geeft een toelichting op dit nieuwe beleid en de gevolgen. 
 
Vergaderschema 2019 
Het vergaderschema voor 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De voorzitter sluit deze vergadering af en bedankt de wijkwethouder en de buurtadviseur voor hun inbreng 
en aanwezigheid en wenst iedereen alvast fijne feestdagen toe. 
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Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Olland Kermis Ad Formeren werkgroep voor invulling-aanpak 
kermis 2019 en begin 2019 plannen overleg 

   
Herinrichting P. Straat 
 

Ad, Gerrit, Harrie en 
Ingrid  

Werkgroep geformeerd voor uitvoering  
project herinrichting 
 

Informatiepakket nieuwe 
inwoners 

Werkgroep Usb is besteld, informatie nog op usb plaatsen 

   
Vacature Dorpsraad Allen Elk lid benadert een inwoner voor een mogelijk 

lidmaatschap 
 

Wegenonderhoud: 
 

WG Openbare 
Ruimte 

Ontwikkelingen volgen. Fietspad Olland-Rooi, 
Nieuwstraat, Stok en fietspad Olland-Liempde 

   
Sluiting kerk Olland DB Gesprek met parochiebestuur H. Oda 
   
Wijkschouw 2019 Allen Datum plannen in 2019 

Verzekeringen voor 
Verenigingen 

DB Werkgroep van enkele Dorpsraden kijkt naar een 
oplossing 

         
Uitje    Hans en Jolanda    Plannen in het voorjaar van 2019    
 
Ontwikkelingen basisschool DB      Gesprek met bestuur De Loop’r 
 
   
Focuspunten 2018 / 2019: 
 
Woningbouw 

 
Ad, Stephan en Dennis 

  
Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied Dennis en Ben 
  
Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool Ingrid, Gerrit, Jolanda en Riet 
  
Communicatie onderhouden d.m.v nieuwsbrieven,   
facebook, website en externe media 
 

Harrie, Dennis en Jolanda 

Integrale aanpak infrastructuur, openbare ruimte en 
verkeersveiligheid 
 
Herinrichting Pastoor Smitsstraat 

Ben, Hans en Ad 
 
 
Ad, Ingrid, Gerrit en Harrie 

 
 
  
 


