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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 3 maart 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 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 4 februari 2020 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actielijst 
De actiepuntenlijst wordt aangepast. 
 
      3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 17 februari 2020 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-zendmast 
 De voorzitter en Dennis gaan naar de rechtbankzitting over de zendmast op donderdag 5 maart in Den  
 Bosch. 
-straatverlichting Pastoor Smitsstraat 
 Er zijn diverse straatlantaarns in de Pastoor Smitsstraat defect. Dit is al gemeld bij de gemeente. Die  
 repareert binnen 4-6 weken na de melding de defecte straatverlichting. 
-onderhoud wegen  
 Het Stok en het fietspad langs de Ollandseweg staan dit najaar in de planning voor het noodzakelijke  
 onderhoud. Maar of dit haalbaar is, is de vraag. Er staat immers veel wegenonderhoud op het  
 programma. 
-vervanging persleiding tussen de Ollandse Waterloop en Den Toel 
 Het Waterschap kijkt of ze de persleiding vervangen of er een nieuwe bovenop te leggen. In ieder geval  
 moet dan de straat open. Zo kan het straatwerk weer goed herstraat worden. 
-Buurttent in Olland 
 Dit jaar komt de Buurttent in Olland te staan. Dan kunnen de inwoners in gesprek gaan met  
 vertegenwoordigers van de gemeente, Welzijn De Meierij, de Dorpsraad en met de wijkagent. We kijken  
 nog naar een geschikte datum. 
 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

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

 toezegging bijdrage van 2.000 euro voor de Ollandse kermis 
 informatie over de werkwijze rondom ingediende principeverzoeken voor woningbouw 
 Meierijstad bedankt haar vrijwilligers met een filmfestival 
 uitnodiging voor inloopavond groene ontwikkeling buitengebied Meierijstad op dinsdag 10 maart 

Hans Verboort gaat naar de inloopavond. 
 informatie over de Landelijkke Opschoondag op 18. 20 en 21 maart 

We kijken of we als Olland in de toekomst deel kunnen nemen aan de Opschoondag. Daarvoor 
kunnen we de samenwerking opzoeken met de (buurt)verenigingen. Jolanda kijkt naar de 
mogelijkheden, 
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Overige ingekomen stukken: 
 Kleine Kernen Magazine voorjaar 2020 met artikel Ad van der Heijden uit Olland:“Een kerkdorp moet 

groeien om levendig te blijven”. We plaatsen dit artikel op onze website en op Facebopok. 
 Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant 
 informatie Vereniging Kleine Kernen Nopord-Brabant over inzet Dorpsondersteuner 

Deze functie is vergelijkbaar met onze Buurtadviseur. 
 Contactformulier Dorpsraad: wijziging contactgegevens buurtvereniging Neij Buurt 

 
 5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten: 
 
Wonen en bouwen 
De voorzitter informeert de leden over de voortgang / stand van zaken van de 3 ingediende principe-
verzoeken. Dit op basis van de contacten met onder andere de gemeente. 
Bij het plan van M. van Hoof kijkt men ook naar de mogelijkheden voor een winkel/detailfunctie voor de 
boerderij aan de Pastoor Smitsstraat voor de verkoop van streekproducten e.d. 
Bij het plan tussen Pastoor Smitsstraat 17 en 21 is men in gesprek met de gebiedsregisseur van de 
gemeente en met de wethouder. We verwachten hierover snel duidelijkheid 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Gerrit en Jolanda van de werkgroep doen verslag van het gesprek dat ze vanmorgen hebben gehad met 
Dianne van Erp van Welzijn De Meierij. Het was een goed en constructief gesprek. Centraal staat de 
leefbaarheid van Olland in relatie tot het instandhouden en versterken van de voorzieningen en 
verenigingen. Het is goed om te kijken naar vormen van samenwerking en om het aantal vrijwilligers te 
vergroten.  
Een dergelijke bijeenkomst heeft in Nijnsel goed gewerkt. Maar Nijnsel heeft wel een ander karakter/  
samenstelling dan Olland. 
De Dorpsraad besluit om dit thema centraal te stellen tijdens hert Ollands Overleg van dit jaar. 
Welzijn De Meierij ( opbouwwerk) kan en wil hierbij de nodige ondersteuning bieden. 
 
AED’s 
Dit voorjaar komt er een voorstel voor het beheer en onderhoud van de AED’s in Meierijstad. 
Daarbij dient er veel aandacht te zijn voor de financiele onderbouwing van het voorstel.. 
 
Openbare  ruimte 
 
Project Pastoor Smitsstraat 
De gunning voor de uitvoering van deze klus is in mei. Na de bouwvak start de herinrichting. 
 
Kunstwerk en invulling ontmoetingsplek Dorpsplein 
We nemen contact op met Richard Markus om de uitwerking/technische invulling verder uit te werken.  
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder 
Op dit moment is er geen nieuws te melden.  
 
Kermis 
Vanwege de beschikbaarheid van de kermisattracties is de datum van de Ollandse kermis verzet naar het 
eerste weekend van oktober op 3,4 en 5 oktober. 
Van de gemeente hebben we een bijdrage van 2.000 euro gekregen. 
Voor de kermis stelt de Dorpsraad zelf een bedrag beschikbaar van 500 euro. Ook betalen we indien nodig 
de legeskosten voor de evenementenvergunning en de premie voor de de evenementenverzekering. 
De werkgroep gaat in gesprek met de Ollandse horeca. 
 
Cultuur en recreatie 
Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
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       6.  inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, 

     geboorten, overlijden 
 
Enkele mutaties worden uitgewisseld. 
 
       7.  wat verder ter tafel komt / lopende punten 
 
Invulling vacatures 
De leden blijven op zoek gaan naar nieuwe leden.  
 
Ontwikkelingen MFA De Loop’r  
De kwartiermaker heeft een bijdrage aangeleverd voor onze Nieuwsbrief. 
 
Invulling - opzet Ollands Overleg  
Zie ook bij agendapunt 5. 
Als datum voor het Ollands Overleg kiezen we voor woensdag 27 mei 2020 vanaf 19.30 uur. 
De vooraankondiging en uitnodiging gaat deze maand de deur uit. De voorzitter en de secretaris kijken 
naar de tekst van de uitnodiging en de lijst met verenigingen. 
Voor het overleg nodigen we ook de buurtadviseur en de wijkwethouder uit. 
 
Financieel jaarverslag 20019 en kascontrolecommissie 
De voorzitter neemt contact op met de penningmeester. 
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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 

   

Deelname Olland aan de 

Landelijke opschoondag 2021 

Jolanda Kijker naar de mogelijkheden 

   

Verkeerssituatie Slophoosweg. 
Boxtelserweg. Horst en Hofstad 

Ben Inventarisatie mogelijkheden. 

 

Ollands Overleg 27 mei 2020             

 

DB 

 

organisatie: opzet uitnodiging 

 

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 
 


