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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 3 december 2019 
 
Aanwezig:  B. van Ditmars, 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, H. Verboort en  
 D. Zwiers  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de  vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 5 november 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-onderhoud Nieuwstraat 
 Langs de rechte stukken zijn aan de zijkant geen graskeien aangebracht. 
-verkeershinder 
 Ben wacht nog op een afspraak met de gemeente. 
 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
 
      3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 18 november 2019 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-hardrijder 
 De wijkagent is op de hoogte van de Ollandse hardrijder. 
 Ook via het algemene politienummer melden we het bij de wijkagent. 
-De Dorpsherberg 
 Het horecabedrijf De Dorpsherberg staat weer te huur. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

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

 informatie over planten bloembollen op 28 november op een gedeelte van het Dorpsplein 
 voortgang gesprekken over bouwen in Olland en reactie van de wethouder 
 uitnodiging startbijeenkomst Mobiliteitsvisie op 12 december2019 

De voorzitter meldt bij de gemeente Geert aan als deelnemer aan de startbijeenkomst 
Geert vult ook de enquete in. Maar deze enquete kan door iedereen ingevuld worden. 

 uitnodiging voor startgesprek met raad over hondenuitlaatbeleid 
 info over stand van zaken overleg over subsidie carnavalsoptocht Olland 
 toekenning subsidie aan Sint comité Olland 

De brief is in het bezit van het comité. 
 oproep voor aanmelden kandidaten voor de Meer dan handen Vrijwilligersprijs 

De Dorpsraad heeft op dit moment geen kandidaten. 
 nieuwe regeling Samenwerkingsovereenkomst gemeente met de Wijk- en Dorpsraden 
 aanmelding evenementen voor jaarkalender 2020 

We melden de Ollandse kermis aan. 
 uitnodiging Brandweer voor training Ambassadeur Brandveilig Leven voor het bevorderen van  

brandveiligheid bij inwoners  
De Dorpsraad plaatst de informatie op de website. 
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Overige ingekomen stukken: 
 contactformulier Dorpsraad: reactie korfbalvereniging Odisco op het in de publiciteit alleen noemen 

van de voetbalvereniging die te maken krijgt met een terugloop van leden. 
De Dorpsraad stelt een reactie op. 

 Vrijwilligerskrant Welzijn De Meierij 
 bedankje van Wilma Meijs voor de ontvangen vrijwilligersprijs De Beuk 
 Factuur voor de evenementenverzekering Ollandse kermis 

De penningmeester is in het bezit van de factuur. 
 Informatie Energiecoöperatie Meierijstad over start campagne Meierijstad isoleert 

Als Dorpsraad geven we door dat we een ambassadeur energietransitie / duurzaamheid hebben 
benoemd in de persoon van Dennis Zwiers. 

 
Doorsturen mails naar leden 
De mails die om een reactie vragen sturen de voorzitter / secretaris voortaan meteen door naar de leden. 
Daarbij kijken we ook naar de geformeerde werkgroepen. 
Zie ook bij agendapunt 5b. 
 
 
Mededelingen 
Bermen Horst 
Het bleek dat op de tekening voor het maaien / onderhoud van de bermen aan de Horst niet de gehele weg 
stond. Het laatste deel tot aan de Hofstad stond er niet op. Dat is nu wel het geval. 
 
 5. Toekomstdocument 
 
 5a. stand van zaken actiepunten / prioriteiten: 
 
Voortgang Bouwen in Olland 
De voorzitter informeert de leden over de voortgang / stand van zaken. 
In november heeft het college van burgemeester en wethouders drie principeverzoeken voor woningbouw 
in Olland op de agenda gezet. 
Daarbij gaat het om het plan van M. van Hoof voor de bouw van woningen langs de loop aan de Roest, het 
plan voor woningbouw op het terrein tussen de Pastoor Smitsstraat 17 en 21 en de 
woningbouwmogelijkheden in de kerk en de directe omgeving. 
De gemeente wil meewerken aan de eerste fase voor de bouw van schuurwoningen aan de Roest. 
De locatie is voorstelbaar. Op 17 december staat een vervolggesprek gepland over de invulling. 
Bij de kerk gaat het niet alleen om het kerkgebouw maar ook om het terrein er direct achter (sportveld). 
Op dit moment is er bij de Dorpsraad hierover nog niets bekend. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen van het bouwplan aan de Pastoor Smitsstraat en om mogelijke 
belangenverstrengeling te voorkomen beraadt Ad zich eventueel  dan op zijn functioneren als voorzitter van 
de Dorpsraad. 
 
Op 11 december staat een vervolggesprek op het programma met de gemeente waarbij de voorzitter. 
Dennis en Stephan aanwezig zijn. 
Naast de principeverzoeken dient de gemeente nu ook de vervolgstappen voor woningbouw in Olland op 
te pakken ( De Locht e.o.). 
 
Project Pastoor Smitsstraat 
Op 28 november zijn op een gedeelte van het grasveld van het Dorpsplein een groot aantal bloembollen 
geplant. De te planten bomen staan al “ópgekuild” klaar. 
 
Stand van zaken zendmast  
In een groot artikel heeft het Brabants / Eindhovens Dagblad aandacht besteed aan de komst van een 
zendmast in Olland. 
 
Stand van zaken Integraal Beheer Openbare Ruimte 
Voor het IBOR binnen de bebouwde kommen dienen nu beheersplannen opgesteld te worden. 
 



3 
 

Verkeersveiligheid en verkeershinder Olland 
Door wisselingen bij de behandelende ambtenaren is het maken van een afspraak nog niet mogelijk. 
 
 5b. bepalen definitieve focuspunten voor 2020 
 
Tijdens deze vergadering bepaalt de Dorpsraad de definitieve focuspunten voor 2020. Aan elk focuspunt 
wordt een werkgroep gekoppeld. In zo’n werkgroep kunnen naast dorpsraadsleden ook externe deskundige 
/ geinteresseerde inwoners zitting nemen. 
De focuspunten en de werkgroepen op een rij: 
 
Focuspunt:     Werkgroep bestaat uit: 
 
Wonen en bouwen    Ad, Dennis en Stephan 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid Gerrit, Harrie en Jolanda 
 
AED’s      Ad en Harrie 
 
Openbare ruimte (o.a IBOR)   Ad, Geert en Hans 
 
Kermis      Ad en Carla 
 
Cultuur / recreatie    Geert, Gerrit en Ad 
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder  Ben en Geert 
 
Energietransitie / duurzaamheid  Dennis 
 
 
       6.  inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

     geboorten, overlijden 
 
Binnenkort komen er weer enkele mutaties aan. 
 
 
       7.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures 
De leden blijven op zoek gaan naar nieuwe leden. Een dorpsraadslid heeft een kandidaat op het oog. 
 
Kermis Olland 2020  
De Ollandse kermis van 2020 vindt plaats op de laatste zondag van september, van 26 tot en met 28 
september. We wachten nu op een uitnodiging van de kermismeester. 
 
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur onderdeel carnavalsoptocht en intocht 
Sinterklaas 
Via de Dorpsraad heeft het Sint Comite Olland de brief met informatie over de vastgestelde 
subsidiebedragen voor 4 jaar ontvangen. De Dorpsraad maakt het ontvangen subsidiebedrag over aan het 
comite. 
 
Het overleg tussen het Ollandse Comite Carnavalsoptocht en Stichting Papgat verloopt stroef. 
De secretaris informeert bij het comite naar de huidige stand van zaken. 
 
Nieuwsbrief 
De laatste Nieuwsbrief van dit jaar bestaat nu al uit een dubbelzijdig A4. Dit terwijl nog niet alle onderwerpen 
zoals over de wijkagent zijn verwerkt. 
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Pers en woordvoerdersschap Dorpsraad 
De pers benadert nu eigenlijk alleen de voorzitter voor informatie of het geven van een reactie. 
Maar ook andere leden van de Dorpsraad kunnen als woordvoerder optreden. 
Zeker nu we aan de vastgestelde focuspunten werkgroepen hebben gekoppeld. 
 
Opzet / structuur vergadering 
We kijken of bij de komende vergaderingen naast de voorzitter ook de leden van de aan de focuspunten 
gekoppelde werkgroepen een grotere rol kunnen vervullen. 
 
Aanmelden evenementen en controle gegevens verenigingen 
De secretaris stuurt een mail naar de Ollandse verenigingen met hert verzoek om evenementen /  
activiteiten aan te melden voor de evenementenkalender op www.skonolland.nl Ook vragen we aan de 
verenigingen om hun contactgegevens op de website bij Adressen te controleren. 
 

     
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. 

   

Focuspunten 2020: 
 
Wonen en bouwen    Ad, Dennis en Stephan 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid Gerrit, Harrie en Jolanda 
 
AED’s      Ad, en Harrie 
 
Openbare ruimte (o.a IBOR)   Ad, Geert en Hans 
 
Kermis      Carla en Ad 
 
Cultuur / recreatie    Geert, Gerrit en Ad 
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder  Ben en Geert 
 
Energietransitie / duurzaamheid  Dennis 
 


