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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 1 oktober 2019 
 
Aanwezig:  B. van Ditmars, G. van Gorkum, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. 

Heijden, G. van Kollenburg, H. Verboort en D. Zwiers 
Afwezig: mw. J. van Hoof en S. v.d. Moosdijk    
 

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 Carla van Heesch-Kastelijn die als nieuw lid aanwezig is. De voorzitter wenst haar veel succes 
toe. 
 
       1a.  kennismaken met nieuw lid Carla van Heesch-Kastelijn 
 
In de laatste Nieuwsbrief heeft Carla zich al voorgesteld. Ze kent ook al de overige leden van de Dorpsraad.  
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 3 september 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-kunstwerk Dorpsplein 
 Er is gekeken naar de pompinstallatie. De stroomkast is aangepast.  
-overlast bewoner Den Dries 
 Dergelijke zaken kunnen we het beste doorgeven aan / melden bij de politie via het algemene  
 telefoonnummer 0900 - 8844. 
 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
 
      3.  verslag maandelijks spreekuur 
 
Door de vakantie van de Buurtadviseur is het maandelijks overleg in september  niet doorgegaan. 
 
-wijkagent schuift aan bij overleg. In oktober schuift de wijkagent aan bij het maandelijks overleg. 
 In onze Nieuwsbrief kunnen we aandacht geven aan de persoon van de wijkagent en de taken /   
 werkzaamheden. Zie ook bij agendapunt 2. 
 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

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

 informatie over het uitzetten van de Leefbaarheidsmonitor 
 informatie over de Beeldvormende Avond over voortgang Woonbeleid en uitvoering  

Zie ook bij agendapunt 5. 
 informatie Veilig Verkeer Nederland over mogelijke acties om de verkeersveiligheid te verbeteren 

Zie bij mededelingen. 
 informatie over bijeenkomst voorzitters Wijk- en Dorpsraden 

Zie bij agendapunt 7. 
 informatie over de voortgang van de uitwerking van het IBOR - het Integraal Beheer Openbare 

Ruimte 
Zie  ook bij agendapunt 5. 

  
 

Overige ingekomen stukken: 
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 aanmelden evenementen voor kalender VVV Sint-Oedenrode 
De voorzitter heeft de Ollandse evenementen doorgegeven. 

 verzoek voor overleg met Kwartiermaker van  de EnergieCoöperatie Meierijstad over duurzame 
initiatieven. De voorzitter gaat in gesprek met de kwartiermaker. Daarbij kan het gaan over acties 
voor de collectieve aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen. 

 Kleine Kernen Magazine – Zorgnummer 
 Contactformulier Dorpsraad: verzoek wijziging datum evenement op overzicht op de website 
 uitnodiging voor openbare bijeenkomst fractie HIER op 30 september 

We hebben ons afgemeld voor de bijeenkomst vanwege de ontvangst van de ambtenaren van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

 verzoek voor overleg met Buurtkracht 
We wachten eerst het gesprek met de kwartiermaker van de EnergieCoöperatie Meierijstad af. 

 
Mededelingen 
 
Verkeersveiligheid Slophoosweg, Boxtelseweg, Horst en Hofstad 
Het gaat niet alleen over de verkeersveiligheid op de Slophoosweg maar ook om de Boxtelseweg. Horst en 
Hofstad. Het zijn niet alleen doorgaande (sluip)routes maar ook routes voor scholieren. Er wordt vaak te 
hard gereden en soms is er sprake van hufterig verkeersgedrag.  
Nu het plaatsen van een snelheidsmeter langs de Slophoosweg niet mogelijk is kunnen we ook kijken naar 
andere mogelijkheden zoals het plakken van snelheidsaanduidingen op kliko’s of het neerzetten van 
verkeersattentiepoppen. De mail van VVN geeft hier informatie over. 
Voor de Dorpsraad is niet alleen de snelheid / veiligheid een item maar ook het aantal weggebruikers 
(verkeerstellingen). Ben zet de mogelijkheden op een rij. 
  

 
       5. Toekomstdocument 
 
Voortgang Bouwen in Olland 
Bij het overleg over woningbouw schuift naast Boerdonk, Keldonk en Olland ook Eerde aan. 
Het overleg vindt plaats op 15 oktober met twee wethouders en verantwoordelijke beleidsambtenaren 
( gebiedsadviseur).. 
 
De voorzitter was aanwezig bij de Beeldvormende Avond over de voortgang Woonbeleid en uitvoering. 
De bijeenkomst was volgens de voorzitter een “aanfluiting”. Er wordt om de hete brij heen gedraaid.  
 
In de afgelopen tijd zijn in Olland twee omgevingsdialogen gehouden. Dan gaan de initiatiefnemers van 
bouwplannen en de gemeente in gesprek met de direct aanwonenden / betrokken partijen. 
Daarbij ging het om: 
-bouwplan 13 schuurwoningen op terrein Familie Van Hoof 
 Het gaat om het terrein op de hoek van de Pastoor Smitsstraat / Roest en langs de Ollandse Waterloop  
 aam de Roest. In dit plan blijft de boerderij aan de Pastoor Smitsstraat gehandhaafd.  Schuurwoningen 
kenmerken zich door de lagere goot/nokhoogte in vergelijking met reguliere woningen. 
-bouwplan op perceel tussen Pastoor Smitsstraat 17 en 21. 
 Het gaat om twee woningen en eventueel een veegpad langs de Ollandse Waterloop. 
  
Project Pastoor Smitsstraat 
Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
 
 
Stand van zaken zendmast  
De twee ingediende bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor de zendmast zijn door de 
Bezwarencommissie ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De gemeente past het besluit dus ook niet 
aan. Er is nu door een bezwaarmaker  hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. 
We wachten de verdere ontwikkelingen in deze procedure af. 
 
Stand van zaken glasvezel 
De glasvezelkabel is in Olland aangelegd en ook de meeste huisaansluitingen zijn gerealiseerd. 
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Maar er zijn veel problemen met de daadwerkelijke signaallevering en de kwaliteit ervan. 
De Dorpsraad vraagt in een mail aan de gemeente aandacht voor deze problemen. Dennis stelt een 
conceptmail hierover op. 
 
Stand van zaken Integraal Beheer Openbare Ruimte 
De voorzitter neemt deel aan de Klankbordgroep Uitwerking IBOR. 
Aan de orde komen bijvoorbeeld de onderhoudsverplichtingen aan de openbare ruimte en het bermbeheer 
in relatie tot de verkeersveiligheid. 
 
Onze ’zorgen” om Olland en hoe aan te pakken 
De Dorpsraad spreekt haar zorg uit over de ontwikkelingen op het gebied van de leefbaarheid, het 
voorzieningenniveau, de betrokkenheid / mentaliteit van de inwoners en de individualisering van de 
maatschappij. 
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de terugloop van leden bij verenigingen, het tekort aan 
(bestuurs)vrijwil;ligers bij verenigingen, het tanende leerlingenaantal van de basisschool en de toekomst 
van MFA De Loop’r. 
Op maandag 14 oktober staat de toekomst van De Loop’r centraal tijdens een bijeenkomst voor alle 
inwoners van Olland. Daarbij zijn ook de gemeente en Woonmeij (eigenaar van De Loop’r) aanwezig. 
 
Het is een complexe materie. 
Vragen die opdoemen zijn: Waar kunnen we winst behalen? Waar willen we onze energie instoppen? 
We concentreren ons op woningbouw en de zaken waarop we als Dorpsraad invloed uit kunnen oefenen. 
 
       6.  inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

     geboorten, overlijden 
 
Er staan weer enkele woningen te koop in Olland. 
 
      7.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures 
De leden blijven op zoek gaan naar nieuwe leden. 
 
Stand van zaken kermis 
De voorzitter informeert de leden over de ontwikkelingen rond de kermis. Hij heeft er slapeloze nachten van 
gehad. Door de sluiting van De Dorpsherberg moest de werkgroep qua activiteiten improviseren en werd 
de opstelling van het een en ander aangepast. 
Dankzij de spontane inzet van enkele inwoners en de Ollandse Dorpskapel is de kermis toch goed verlopen. 
Alleen het weer werkte niet altijd mee. De kermisexploitanten waren ook tevreden over het verloop. 
Op donderdag 3 oktober evalueert de werkgroep het verloop van de kermis. 
 
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht 
Sinterklaas 
De secretaris informeert de leden over de voortgang. 
Op 22 oktober staat een gesprek op het programma tussen Stichting Papgat en het Ollandse comite    
Carnavalsoptocht. 
Het Sint Comite Olland heeft al; een gesprek gehad met de Sinterklaascommissie Sint-Oedenrode. 
In een gezamenlijk mail is aan de gemeente om duidelijkheid gevraagd over de hoogte van de beschikbare 
subsidiebedragen. 
 
 
Evaluatie ontvangst ambtenaren Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Olland op maandag 30 
september 2019 
De ontvangst is prima verlopen en heeft veel positieve reacties opgeleverd. 
De gemeente Meierijstad heeft ons in een mail bedankt voor de medewerking. 
 
Overleg voorzitters Wijk- en Dorpsraden 
De voorzitter doet verslag van het overleg op 25 september 2019. 
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Zo is het beheer van de AED’s in alle wijken en dorpen een actiepunt. 
 
Uitje Dorpsraad 
Het Uitje is prima verlopen en was goed georganiseerd. De lezing van Marcus Mesu van Imkerij De Linde 
was zeer leerzaam en amusant. 
 
Uitreiking De Beuk 
De voorzitter en de secretaris overleggen nog over de uitreiking. 
 
Buurtpreventie// BIN 
Er zijn verschillende what’s-app groepen in Olland actief. Maar op het terrein van buurtpreventie 
functioneren die volgens ons nog onsamenhangend. 
 
     
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Herinrichting P. Straat 

 

Ad, Gerrit, 
Harrie  

 

Werkgroep geformeerd voor uitvoering  

project herinrichting 

   

Vacature Dorpsraad Allen Elk lid benadert een inwoner voor een mogelijk 
lidmaatschap 

   

Sluiting kerk Olland DB Gesprek met parochiebestuur H. Oda 

   

Verkeerssituatie Slophoosweg. 
Boxtelserweg. Horst en Hofstad 

Ben Inventarisatie mogelijkheden. 

 

Glasvezel kwaliteit 
signaallevering 

 

Uitreiking De Beuk 

 

Dennis 

 

 

Ad en Harrie 

 

Opstellen mail voor gemeente 

 

 

Invulling / opzet uitreiking 

 
 
Focuspunten 2018 / 2019: 
 
Woningbouw 

 
Ad, Stephan en Dennis 

  
Mobiele bereikbaarheid en glasvezel buitengebied Dennis en Ben 
  
Behoud basisvoorzieningen o.a basisschool Gerrit en Jolanda 
  
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, Gerrit en Harrie 
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