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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 5 november 2019 
 
Aanwezig:  G. van Gorkum, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. 

van Hoof,  G. van Kollenburg, S. v.d. Moosdijk en D. Zwiers 
Afwezig: B. van Ditmars en H. Verboort   
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de  vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 1 oktober 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-kunstwerk Dorpsplein 
 Er is een nieuwe pomp besteld. Als die geïnstalleerd is zijn we benieuwd naar de kwaliteit van het  
 opgepompte water en kan er gekeken/besloten worden wat het vervolg kan gaan worden. 
-uitreiking De Beuk 
 Op zaterdag 2 november is tijdens de feestavond van Buurtvereniging De Pleintrekkers is De Beuk  
 uitgereikt aan Wilma Meijs. Ze was aangenaam verrast. 
 Het persbericht met foto over de uitreiking staat op onze website en is verstuurd naar DeMooiRooiKrant. 
 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
 
      3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 21 oktober 2019 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-wijkagent 
 In onze Nieuwsbrief van december stelt de wijkagent zich voor. 
-IBOR 
 De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over IBOR. Daarna komen de specifieke beheersplannen  
 aan de orde. Voor de kleine kernen, zoals Olland, gaat men uit van onderhoudsniveau C voor zover bekend. 
Bij de vaststelling van het IBOR en in eerdere raadsvergaderingen ging men steeds uit van 
onderhoudsniveau B. Begin 2020 staan de beheersplannen op de agenda. 
-IBOR Buitengebied 
 Het huidige onderhoudscontract voor de bermen e.d. in het buitengebied loopt af. Vanaf medio 2020  
 dient een nieuw contract te worden aanbesteed. Hiervoor is een klankbordgroep ingesteld waarin ook  
 onze voorzitter zit. Voor de Dorpsraad Olland speelt daarbij de verkeersveiligheid een belangrijke rol. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

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

 gespreksverslag overleg over woningbouw gemeente met Dorpsraden Boerdonk,. Eerde, Keldonk 
en Olland 

 agenda bijeenkomst over AED-stichtingen op 21 oktober 2019 
 terugblik overleg voorzitters Wijk- en Dorpsraden 
 overzicht van de ingediende meldingen vanuit Olland bij de gemeente 

We kunnen voortaan zien over welke onderwerpen het gaat. 
 informatie over de stand van zaken werkzaamheden aan glasvezel 
 uitnodiging voor het symposium Morele dilemma’s op 27 november 2019 
 informatie over aanvraag / verzoek voor onderzoek leefbaarheid Olland door Rabobank 
 overzicht wegafsluitingen in Meierijstad  
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Op maandag 4 november zijn de werkzaamheden gestart voor het aanbrengen van nieuw asfalt op 
de Nieuwstraat. 

 informatie over voorstel tot bijstelling Samenwerkingsovereenkomst Gemeente en Wijk- en 
Dorpsraden 
 

Overige ingekomen stukken: 
 rekening voor evenementenverzekering Ollandse Kermis van 250,78 euro 
 mail Carnavalscomite Olland over voortgang overleg met Stichting Papgat 
 mail Sint Comite Olland over voortgang overleg met Rooise Stichting Sinterklaasintocht 
 informatie over Plattelands Parlement op 23 november 2019 

 
 5. Toekomstdocument 
 
 5a. stand van zaken actiepunten / prioriteiten: 
 
Voortgang Bouwen in Olland 
De voorzitter informeert de leden over het gesprek over woningbouw van de Dorpsraden Boerdonk, Eerde, 
Keldonk en Olland met de gemeente. Bij de gemeente zijn Gebiedsadviseurs en Woonadviseurs aangesteld. 
De gemeente heeft Olland aangewezen als “aanjaaggebied”. 
Deze maand bespreekt hert college van burgemeester en wethouders 2 principe-verzoeken voor 
woningbouw in Olland. Daarbij gaat het om het plan van M. van Hoof op het terrein langs de Ollandse 
waterloop aan de Roest / Pastoor Smitsstraat. Het tweede verzoek gaat over de bouw van 2 woningen op 
het terrein tussen de Pastoor Smitsstraat 17 en 21. Ook is een projectontwikkelaar bezig met een plan voor 
de kerk.  
In de raadsvergadering van 7 november komt de voortgang van de Woonvisie aan de orde. 
De raadsfractie Gemeentebelangen Meierijstad en Lokaal Meierijstad wil dan een motie / voorstel indienen 
om de woningbouw in Olland te activeren. 
 
In dit kader wil de Dorpsraad een Politieke Avond organiseren. Afhankelijk van de ontwikkelingen dient deze 
avond misschien al op korte termijn, begin 2020, plaats te vinden. De leden denken na over een mogelijke 
invulling van deze bijeenkomst. We zetten de Politieke Avond op de agenda van de volgende vergadering. 
 
Project Pastoor Smitsstraat 
Eind oktober is een watertappunt geplaatst op het Dorpsplein. 
 
Stand van zaken zendmast  
In de procedure liggen de bezwaren nu bij de rechtbank. 
 
Stand van zaken glasvezel 
Er wordt volop gewerkt om de huisaansluitingen te realiseren en het systeem in werking te stellen. 
We kunnen dit actiepunt van de agenda afvoeren. 
 
Stand van zaken Integraal Beheer Openbare Ruimte 
Zie bij agendapunt 3. 
 
Verkeersveiligheid en verkeershinder Olland 
We constateren dat er toch veel vrachtverkeer door Olland komt. Vervolgaanpak bespreken nadat Ben 
gesprek heeft gehad met de gemeente hierover. 
 
 5b. bepalen focuspunten voor 2020 
 
Voor de Dorpsraad komen voor 2020 de volgende focuspunten in beeld: bouwen, maatschappelijke agenda 
/ leefbaarheid, AED’s, Openbare ruimte (o.a IBOR), kermis en cultuur / recreatie. 
In de volgende vergadering bepalen we de definitieve focuspunten voor 2020. Aan elk focuspunt  koppelen 
we een werkgroepje. In deze werkgroepen kunnen naast leden van de Dorpsraad ook bijvoorbeeld 
inwoners van Olland zitting nemen die daarvoor kennis, interesse e.d. hebben. 
De leden geven in de volgende vergadering aan naar welke focuspunten hun interesse uitgaat en waar ze 
tijd en energie in willen/kunnen steken. 



3 
 

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

     geboorten, overlijden 
 
Er staan weer enkele woningen te koop in Olland. 
 
 
       7.  concept-vergaderschema Dorpsraad 2020 

 
Het vergaderschema voor 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
      8.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures 
De leden blijven op zoek gaan naar nieuwe leden. Een inwoonster heeft interesse getoond. 
 
Kermis Olland 2019 en vervolg 
De vorming van de Stichting Kermissen Sint-Oedenrode heeft nu de prioriteit. 
Carla van Heesch geeft aan dat ze samen met de voorzitter zich hiervoor wil inzetten. 
Volgens de voorzitter blijft de Ollandse Kermiswerkgroep ook het komende jaar actief. 
Zie ook bij agendapunt 5b. 
 
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht 
Sinterklaas 
Het Sint Comite Olland heeft bij de gemeente zelf een subsidieaanvraag ingediend. De gemeente heeft 
voor de komende 4 jaar de subsidiebedragen vastgesteld. De Dorpsraad treedt op als tussenpersoon voor 
het doorsluizen van deze subsidiebedragen. 
Het Ollandse comite   Carnavalsoptocht gaat weer in overleg met de gemeente. De gesprekken met 
Stichting Papgat verlopen moeizaam. 
 
Verslag overleg over AED’s in Meierijstad 
De voorzitter doet verslag van dit overleg. De wijze van beheer en onderhoud en de betaling van de kosten  
zijn op verschillende manieren geregeld. De vervanging van de AED’s is in de meeste gevallen niet 
vastgelegd en is een belangrijk aandachtspunt. 
Zie ook bij agendapunt 5b. 
 
Nieuwsbrief 
De vierde Nieuwsbrief van dit jaar verschijnt voor 15 december. Daarin besteden we aandacht aan bouwen, 
de wijkagent, AED’s, zendmast, stand van zaken  toekomst De Loop’r. Kopij dient voor 1 december gereed 
te zijn. 
  
Bijeenkomst toekomstvisie De Loop’r 
De secretaris doet verslag van de bijeenkomst op 14 oktober. Er hebben zich al de nodige vrijwilligers 
gemeld voor de uitvoering van diverse werkzaamheden / taken. Maar er is ook behoefte aan  nieuwe 
bestuursleden. Op woensdag 13 november staat een vervolgbijeenkomst op het programma. Daarvoor 
krijgen de Ollanders deze week een uitnodiging in de bus. 
Het bestuur van De Loop’r heeft veelvuldig overleg gehad met de gemeente en Woonmeij ( eigenaar van 
De Loop’r) maar is op een laat moment pas naar buiten getreden met de problemen. 
  
Bijstelling Samenwerkingsovereenkomst Wijk- en Dorpsraden en de gemeente 
De gemeente heeft een voorstel gedaan om de Samenwerkingsovereenkomst bij te stellen om zo de 
administratieve lastendruk voor de Wijk – en Dorpsraden te verminderen. Het voorstel is nu dat de 
organisaties maar 1x in de 4 jaar een subsidieaanvraag hoeven in te dienen. Ook komt de jaarlijkse 
financiele verantwoording te vervallen. De Dorpsraad stemt in met deze bijstelling. 
 
Overleg met kwartiermaker Energiecooperatie Meierijstad over duurzame initiatievem 
De voorzitter doet verslag van het overleg. 
Daarbij kwam bijvoorbeeld het  gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen in Olland aan de orde. 
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Opzet / structuur vergadering 
De leden denken na over mogelijke aanpassingen aan de opzet / structuur van de vergaderingen. Nu is de 
voorzitter veelvuldig aan het woord om de leden bij te praten over de ontwikkelingen / stand van zaken op 
allerlei terreinen. 
Misschien kunnen na het bepalen van de focuspunten en de vorming van de werkgroepen deze 
werkgroepen een grotere rol vervullen tijdens de vergadering. 
 
     
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. 

 

AED’s  

 

Ad 

 

Harmonisatie beleid 

 

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 

 
 
  
 


