
WELKOM OP DE 

JAARVERGADERING 2019

DORPSRAAD OLLAND



AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Jaarverslag secretaris incl. kort financieel verslag

3. Toekomstdocument “Skon Olland”

• Doelstellingen versus realisatie / in ontwikkeling

4. Thema’s

• Proces omtrent bouwen in Olland (Oscar van Limburg)

• Olland Kermis  situatie, problemen, oplossingen 

5. Rondvraag

6. Presentatie herinrichting Pastoor Smitsstraat



JAARVERSLAG SECRETARIS
• AED’s

• AVG / Privacywetgeving

• Basisschool / Skoso / Gemeente

• BIN: Buurt Informatie Netwerk

• Bomenbeleidsplan

• Bouwplannen de Misse

• Buurtbieb de Loop’r en dorpsplein

• Cadeauregeling Dorpsraad

• Duits lijntje

• Enquete leefbaarheid Olland

• Erfgoedbeleid

• Evenementenbeleid

• Evenementenkalender

• Fietspad Ollandse Weg

• Gesprekken met Natuurlijk! Sint-Oedenrode

• Gladheidsbestrijding

• Glasvezel buitengebied

• Groenonderhoud

• Harmonisatie subsidies kunst en cultuur

• Herinrichting Binneveld

• Herinrichting P. Smisstraat, dorpsplein, kunstwerk

• Inloopspreekuur dorpsraad-buurtadviseur-welzijn 

de Meierij

• Integrale visie openbare ruimte (ivor)

• Integraal beheer openbare ruimte (ibor)

• Jaarrekening – jaarvergadering

• Kennismaking nieuwe burgemeester

• Kerksluiting en mogelijke gevolgen daarvan



JAARVERSLAG SECRETARIS
• Kermis

• Laarzepad

• Leefbaarheidssubsidie

• Darttoernooi voor mensen met een beperking

• Levende Kerststal

• Schaatsbaan op Dorpsplein

• MFA de Loop’r

• Mobiele bereikbaarheid / Zendmast

• Nieuwsbrief en website

• Nieuwe Omgevingswet

• Ollandse Loop (onderhoud-vegen-afval-bermen)

• Ollands overleg (met alle verenigingen)

• Ollandse Vlag

• Onderhoud bomen en onkruidbestrijding

• Openbaar vervoer: OV-reizigerspanel

• Overeenkomst gemeente met DR-WR

• Overleg met Buurtadviseur en gemeente

• Overleg met wethouders en ambtenaren

• Overleg met andere DR en WR

• Platformbijeenkomsten met DR-WR-Gemeente

• Persvragen-interviews-tv opnames Omroep 

Meierij en Omroep Brabant

• Recreatie en toerisme

• School-voetpad (aanleg en onderhoud)

• Toekomstdocument

• Uitje Dorpsraad

• USB welkomsstick nieuwe bewoners



JAARVERSLAG SECRETARIS

• Verkeersveiligheid

• Verzekeringen

• Vrijwilligersprijs de Beuk

• Wegenonderhoud

• Welstandsbeleid

• Werving nieuwe leden dorpsraad

• Woningbouw

• Woonbehoefte-onderzoek

• Woonvisie

• Woonwensenonderzoek

• Wijkschouw

• Zorg



FINANCIEEL VERSLAG 2018
Inkomsten Uitgaven

Subsidie dorps- wijkraden € 2.500 Bureau en administratiekosten € 150

Verkoop DVD € 20 Bankkosten € 120

Bestuur en vergaderkosten € 1.505

Druk- en kopieerwerk € 524

Vakliteratuur € 60

Ondersteuningskosten € 69

Subtotaal inkomsten dorpsraad € 2.520 Sub totaal kosten dorpsraad € 2.428

Werkbudget gemeente € 1.000 Mini bieb € 1.204

Leefbaarheidssubsidie minibieb € 1.100 Aggregaat / legeskosten kermis € 525

USB stick nieuwe bewoners € 454

Terugstorting op spaarrekening € 500

Sub totaal overige inkomsten € 2.100 Sub totaal overige uitgave € 2.683

Totaal inkomsten € 4.620 Totaal uitgaven € 5.111



TOEKOMSTDOCUMENT “SKÔN OLLAND”

Waarom toekomstdocument 

• Nieuwe gemeente Meierijstad  helder hebben wat we willen behouden en bereiken

• Sociaal-maatschappelijke veranderingen en gevolgen daarvan voor onze samenleving 

(burgerparticipatie-zelfredzaamheid-zelfwerkzaamheid-etc)

Opbouw 7 thema’s en belangrijkste aandachtspunten:

1. Olland toen en nu

• Beschrijving van Olland in het verleden en het heden met kenmerkende karakters 



TOEKOMSTDOCUMENT “SKÔN OLLAND”

2. Openbare ruimte, natuur en recreatie

• Herinrichting Pastoor Smitsstraat all-in (dorpsplein, basketbalveld, kunstwerk, bomen P. 

Smitsstraat, aandacht voor fietsers en wandelaars

• Aanpak Horst-Hofstad-Schootsedijk en achterstallig onderhoud wegen zoals Stok, 

Nieuwstraat e.d

• Wijkschouw

• Verkeersveiligheid rondom school-de Loop’r-kruispunt bij d’n Toel

• Glasvezel en mobiele bereikbaarheid

• Vergroting aanbod op toeristisch en recreatief gebied i.s.m alle betrokken partijen

• Onderzoeken behoud kerk en monumentale bomen i.s.m kerkbestuur H. Oda en Roois

Landschap

• Opzetten B.I.N voor alle wijken 



TOEKOMSTDOCUMENT “SKÔN OLLAND”

3. Wonen en woonomgeving

• Bouwplan de Locht

• Bouwplan de Misse (vervangen woningen)

• Bebouwen inbreilocaties



TOEKOMSTDOCUMENT “SKÔN OLLAND”

4. Zorg en Welzijn

• Mede vorm geven aan begrip burgerparticipatie in relatie tot zorg en welzijn

• Bekendheid met beschikbare hulp meer onder de aandacht brengen

• Initiatieven om inwoners beter te laten omgaan met digitale media

• Notitie onderwijs  behoud, intensieve samenwerking met omgeving, welkomspakket 

nieuwe inwoners

5. Cultuur, Sport en Ontspanning

• Behouden van wat we hebben en evt actief inspelen op behoefte

• Belang van harmonisatie huren en subsidies blijvend benadrukken

• Opzetten digitale kalender van alle activiteiten in Olland



TOEKOMSTDOCUMENT “SKÔN OLLAND”

6. Missie-doelen en organisatie Dorpsraad Olland

• Belangrijk om helder te hebben met elkaar wat onze missie – doelen en uitgangspunten 

zijn van onze organisatie

• Samenstelling dorpsraad is een weerspiegeling van de Ollandse bevolking en heeft 11 tot 

13 leden  gezocht……. nieuwe leden!!

7. Olland in feiten en cijfers

Lees alles nog eens goed na op: www.skonolland.nl

• Leefbaarheidsmonitor voorjaar 2019 door fa Companen i.o.v gemeente

• Uitkomsten uit leefbaarheidsenqûete 2018 worden meegenomen

• De monitor is een integratie van de (reeds bestaande) veiligheidsmonitor in de leefbaarheidsmonitor

• Uitnodigingen o.b.v steekproef (willekeurige selectie) 

• Iedere 2 jaar om ontwikkelingen-verschillen te kunnen volgen

http://www.skonolland.nl/


VRAGEN?



THEMA’S

1. Bouwen in Olland 

Oscar van Limburg

Gemeente Meierijstad



THEMA’S

2. Olland Kermis

• Hoe was het voorheen geregeld

• Wat zijn de veranderende omstandigheden

• Wat is er het afgelopen jaar gebeurd

• Wat is de huidige situatie

• Rol dorpsraad

• Rol werkgroep

• Wat is de voorgestelde oplossingsrichting voor de lange termijn

Olland Kermis… dat zijn wij!!



RONDVRAAG



SAMENSTELLING DORPSRAAD

Ad vd Heijden        Harrie Heerkens      Dennis Zwiers         Hans Verboort       Jolanda van Hoof

Riet van Hout         Ben van Ditmars   Gerrit van Gorkum   Stephan vd Moosdijk  Geert van Kollenburg



17

Bewonersbijeenkomst

Herinrichting Pastoor Smitsstraat 

15 mei 2019
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Welkom

• Voorstellen aanwezigen
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Agenda

1. welkom 

2. introductie door dorpsraad

3. proces door gemeente

4. toelichting op de situatie 

5. plannen bekijken aan tafel
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Introductie

• Wat ging vooraf aan deze avond over de Pastoor 
Smitsstraat?
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Aanleiding

• Een deel riool is aan vervanging toe

• Verkeerskundige aanpassingen 
gewenst

• Maatregelen bomen gewenst
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Doel

• Doel van deze avond :

- informeren 

- ophalen reacties



23

Proces

1. Schetsontwerp

2. Bewonersbijeenkomst - 15 mei

3. Uitwerken ontwerp

4. Besluitvorming - medio 2019

5. Technische voorbereiding - 2e helft 2019

6. Uitvoering werkzaamheden - 2019/2020
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4 gebieden
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Deel 1, Schootsedijk - Roest
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Deel 1, Schootsedijk - Roest

• bomen vervangen

• groeiplaatsen bomen verbeteren

• nieuwe bomen komen op dezelfde 
plaatsen terug

• type bomen: Linde en Gleditia

• bloemenmengsel in de bermen
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Deel 1, Schootsedijk - Roest

• type bomen: Linde en Gleditia
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Deel 1, Schootsedijk - Roest

• verbeteren verkeersveiligheid kruispunt 
Schootsedijk

• fietspaden deel opheffen

• uitzicht verbeteren op Karthuizerweg

• versmalling verplaatsen
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Deel 1, Schootsedijk - Roest
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Deel 2, Roest – De Misse
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Deel 2, Roest – De Misse

• 1 boom vervangen

• groeiplaats verbeteren

• nieuwe boom komt op dezelfde plaats 
terug

• type bomen: Linde en Gleditia
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Deel 2, Roest – De Misse
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Deel 2, Roest – De Misse

• plein vernieuwen
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Deel 2, Roest – De Misse

• basketbalveld wordt gras / ijsbaan
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Deel 3, De Misse – Den Ekker
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Deel 3, De Misse – Den Ekker

• riool vervangen en afkoppelen

• slechte bomen vervangen

• weginrichting 30 km/uur

• versmallingen gaan weg

• voetpad noordzijde
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Deel 3, De Misse – Den Ekker
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Deel 4, Den Ekker - Boxtelseweg
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Deel 4, Den Ekker - Boxtelseweg

• 30 km/uur 

• weginrichting net als deel 1 en 2

• verplaatsen bebouwde komgrens

• wandelpad

• bloemenmengsel in de bermen
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Deel 4, Den Ekker - Boxtelseweg
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Plannen bekijken

• Van elk deelgebied een tekening

Reageren: 

• Formulier invullen

• Stuur voor 22 mei een bericht aan gemeente

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=koffie+en+thee&source=images&cd=&cad=rja&docid=7568c1Fw6gLpnM&tbnid=Klyiw5Gj70_3cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nldata.nl/dezwerm/petrusdonders/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D851%26fromno%3D828&ei=UDOeUfWzNIbHtQaimoGwAQ&bvm=bv.46865395,d.Yms&psig=AFQjCNGJDD6R4jUBCx_BECkdQ6RdKviPFA&ust=1369408660201883
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=koffie+en+thee&source=images&cd=&cad=rja&docid=7568c1Fw6gLpnM&tbnid=Klyiw5Gj70_3cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nldata.nl/dezwerm/petrusdonders/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D851%26fromno%3D828&ei=UDOeUfWzNIbHtQaimoGwAQ&bvm=bv.46865395,d.Yms&psig=AFQjCNGJDD6R4jUBCx_BECkdQ6RdKviPFA&ust=1369408660201883
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Einde

Bedankt voor uw aanwezigheid en betrokkenheid!


