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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 7 januari 2020 
 
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, H. Verboort en D. Zwiers 
Afwezig: B. van Ditmars  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent deze eerste vergadering in 2020, heet iedereen van harte welkom en wenst 
voor de Dorpsraad en iedereen prive dat het een mooi jaar wordt. 
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 3 december 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-verzoek aan Ollandse verenigingen voor controle contactgegevens en aanmelden  
 Evenementen.  Van buurtvereniging De Pleintrekkers, korfbalvereniging Odisco en Motorclub Olland 
hebben we  een reactie ontvangen. De secretaris stuurt deze reacties door naar de voorzitter. De huidige 
 contactgegevens van buurtvereniging Den Achterhoek op de website worden aangepast. 
 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangevuld met het organiseren van het Ollands Overleg 2020. 
 
      3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 16 december 2019 
 
De voorzitter heeft dit verslag op 6 januari 2020 naar de leden gestuurd. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-fietspad Ollandseweg 
 Er is sprake van dat het fietspad Ollandseweg niet in 2020 aan de beurt voor groot  onderhoud.  
Buurtadviseur zal dit navragen 
-maatschappelijke agenda / leefbaarheid Olland: onderzoek Olland door Rabobank 
 De buurtadviseur neemt contact op met de Rabobank over de stand van zaken. 
-Leefbaarheidsmonitor 2019 
 De binnengekomen reacties moeten nog uitgewerkt worden. Bij nader inzien bleek dat niet alle gebieden  
 van de gemeente opgenomen waren in de verspreiding van het onderzoek. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

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

 ontvangstbevestiging aanvraag subsidie Comite Carnavalsoptocht Olland 
 vaststelling subsidie Sint Comite Olland 

De secretaris heeft deze brief bezorgd bij het comite. 
 vaststelling subsidie Comite Carnavalsoptocht Olland 

De secretaris heeft deze brief bezorgd bij het comite. 
 vaststelling subsidie Dorpsraad Olland 

De Dorpsraad krijgt in 2020 een subsidie van 3701 euro. 
De voorzitter en de penningmeester krijgen van de secretaris een kopie van deze brief. 

 uitnodiging bijeenkomst NL Vitaal Agrifood Capital op 5 februari 
De voorzitter doet een oproep aan de leden om in alle gevallen te reageren op de rondgestuurde 
mails e.d. 

 overzicht met opties voor het kunstwerk Dorpsplein 
 uitnodiging voor Nieuwjaarsreceptie gemeente 
 raadsinformatiebrief voortgang woonbeleid 
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 raadsinformatiebrief ontwikkelingen AED’s 
 voortgang project Pastoor Smitsstraat 

 
Overige ingekomen stukken: 

 brief Nationale Nederlanden: herinnering betaling premie evenementenverzekering 
 email Van Kuringen Adviesgroep: bevestiging betaling premie evenementenverzekering 

Beide documenten zijn in het bezit van de penningmeester 
 contactformulier Dorpsraad: reactie aanwonende op principeverzoek bouwplan kerk 

De voorzitter heeft schriftelijk gereageerd 
 reacties van buurtvereniging De Pleintrekkers, korfbalvereniging Odisco en Motorclub Ollan op ons 

verzoek om evenementen aan te melden en contactgegevens te controleren. 
De secretaris geeft deze reacties door aan de voorzitter. 

 uitgave tijdschrift KNHM Werkplaats 26 
 offerte aanpassingen stroomkast Dorpsplein 
 brief Van Kuringen Adviesgroep: betaling premie verzekering Dorpsraad 
 verzoek Welzijn De Meierij voor informatie over MFA De Loop’r voor Dianne van Herpen - v.d. Tillaart 

de tijdelijke vervangster van Nelleke Post die met zwangerschapsverlof is gegaan 
De secretaris kijkt naar het verzoek. 

 email over ongeval op fietspad Ollandseweg in 2018 
De voorzitter heeft gereageerd op deze aan hem privé gestuurde mail. 

 
 5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten: 
 
Wonen en bouwen 
De voorzitter informeert de leden over de voortgang / stand van zaken. 
Het gesprek met de gemeente in december heeft geen nieuws opgeleverde. Ook in de raadsinformatiebrief 
voortgang woonbeleid staat niets over Olland. 
In het gesprek van initiatiefnemer en gemeente blijkt er nog een behoorlijk verschil van wensen / 
planinvulling te zijn. De voorzitter neemt contact op met M. van Hoof over de huidige stand van zaken. 
Daarna sparren we even wat we eventueel gaan doen. 
 
Stephan gaat namens de Dorpsraad naar de bijeenkomst van de raadsfractie Hart over woningbouw in 
Meierijstad op 30 januari 2020. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Zie bij agendapunt 3. 
 
AED’s 
De werkgroep komt dit jaar met voorstellen / scenario’s over het netwerk/ dekkingsplan en het beheer en 
onderhoud van de AED’s in Meierijstad.  
 
Openbare  ruimte 
 
Project Pastoor Smitsstraat 
In februari starten de eerste werkzaamheden: planter nieuwe bomen in het eerste gedeelte en het verlagen 
van het terrein van het basketbalveldje (ijsbaan). De planning voor de uitvoering van het project Pastoor 
Smitsstraat wordt geactualiseerd. De opzet is dat de klus voor de zomervakantie wordt afgerond. 
 
Kunstwerk Dorpsplein 
De Dorpsraad bespreekt de mail met de 5 opties voor het kunstwerk. De opties lopen uiteen van een zeer 
dure opknapbeurt via het gewoon zo laten liggen tot het compleet verwijderen van het kunstwerk. De 
Dorpsraad legt een alternatief op tafel. Het gaat hierbij om een kort/klein gesloten waterloopsysteem om de 
"Ollandse Berg" heen en dus niet via de straat. Dit is relatief goedkoop te realiseren. Geert verwerkt het 
idee in een schetsje. De voorzitter legt dit alternatief voorstel voor aan de gemeente. 
 
Stroomkast Dorpsplein 
De noodzakelijke aanpassingen van de stroomkast lopen aardig in de papieren. Als alternatief kunnen we 
ook een stroomkast huren voor bijvoorbeeld de kermis. 
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Onderhoud bermen 
Het onderhoud aan de berm van het laatste gedeelte van de Horst tot de Hofstad is niet uitgevoerd door de 
gemeente maar door de aanliggende grondeigenaar. 
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder 
Geert doet verslag van het focusgesprek op 12 december om te komen tot een mobiliteitsvisie voor 
Meierijstad. Hierbij gaat het om vele onderwerpen / thema’s. Aan de verkeersaspecten zijn ook weer 
verschillende doelgroepen, partners en belangenorganisaties gekoppeld. 
Om zoveel mogelijk input te krijgen kan iedereen tot 1 februari een vragenlijst invullen op de website 
www.meierijstad.nl/mobiliteit  
 
Kermis 
Op 3 februari is er een eerste vervolgoverleg met gemeenten en partijen uit de voormalige gemeente Sint-
Oedenrode om te komen tot een stichting Kermis Rooi 
Ook gaat de voorzitter een bijeenkomst regelen met de werkgroep kermis om een eerst afstemming te 
hebben over de kermis in 2020 
 
Cultuur en recreatie 
Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
Op 4 december 2019 is de campagne Meierij isoleert van start gegaan. In dit kader zijn alle eigenaren van 
woningen van voor 1977 uitgenodigd om informatiebijeenkomsten in Meierijstad te bezoeken. 
Op  30 januari staat ook in Olland in De Loop’r zo’n bijeenkomst op het programma. Via onze website en 
Facebook promoten we deze bijeenkomst. 
 
Vanuit de Dorpsraad is Dennis als ambassadeur aangemeld bij de Energie Coöperatie Meierijstad, 
 
Op het gebied van parken met zonnepanelen en windmolens zijn er plannen voor vestiging in de 
Schijndelse Heide en Rooise Heide. We houden de ontwikkelingen in de gaten.  
 
Stand van zaken zendmast  
De zitting bij de Rechtbank vindt plaats op 5 maart. Daarna kan eventueel nog hoger beroep ingesteld 
worden bij de Raad van State. 
 
       6.  inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

     geboorten, overlijden 
 
Binnenkort komen er weer enkele mutaties aan. 
De voorzitter krijgt van Dennis weer enkele welkompakketjes. 
 
       7.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures 
De leden blijven op zoek gaan naar nieuwe leden.  
 
Stand van zaken ontwikkelingen MFA De Loop’r  
Op dit moment hebben 3 kandidaat bestuursleden zich aangemeld. 
Vanaf 1 januari 2020- zijn een tijdelijke beheerder en een tijdelijke kwartiermaker aangesteld. 
De beheerder gaat voor een periode van 6 maanden 10 uur per week aan de slag. De kwartiermaker werkt 
12 uur per week voor een periode van 4 maanden. De taken van de kwartiermaker zijn onder andere het 
werven van nieuwe bestuursleden en het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur voor het beheer. 
Beide personen zijn in dienst van Welzijn De Meierij en worden betaald door de gemeente. 
 
Stand van zaken Harmonisatie subsidies kunst en cultuur: Carnavalsoptocht  
De gemeente heeft het subsidiebedrag voor de Ollandse carnavalsoptocht definitief vastgesteld. 
Op termijn krijgt het comite 500 euro per jaar. 
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Financieel jaarverslag 2019 / Kascontrolecommissie 
De secretaris informeert de penningmeester over het opstellen van het financieel jaarverslag 2019 en het 
instellen van een Kascontrolecommissie. 
 
Positieve punten 
Het zou goed zijn als ook positieve onderwerpen / acties een podium krijgen / voor het voetlicht komen. Zo 
kunnen we een zwerfvuilactie ( Nederland Schoon / NL Doet) opzetten bijvoorbeeld in samenwerking met 
buurtverenigingen / KBO. 
 
     
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. 

 

Ollands Overleg 2020              

 

DB 

 

Vaststellen datum en organisatie 

 

Financieel Jaarverslag 2019 en 
instellen Kascontrolecommissie 

Penning-
meester 

Opstellen jaarrekening en formeren 

Kascontrolecommissie 

 
 
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 
 


