
Notulen van de vergadering van de dorpsraad op dinsdag 2 juni 2020 via skype. 

 

Aanwezig via skype: Ad van der Heijden, Jolanda van Hoof, Gerrit van Gorkum, Dennis Zwiers. 

Afwezig met kennisgeving: Harrie Heerkens, Geert van Kollenburg  

1. Opening: 
Ad opent de vergadering via skype en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 

2. Notulen vorige vergadering: 
 N.a.v het verslag is er afgesproken dat Dennis contact zal opnemen met kpn inzake de 

zendmast. Hij gaat informeren wie de contactpersoon is en wat de vervolgstappen zijn. In de 
vergadering van juli komt hij hierop terug. 

 
3. Verslag buurtadviseur. 

Dit is door Harrie bij de agenda toegevoegd en hier zijn geen vragen of opmerkingen over. 
 
4. Ingekomen stukken. 

 N.a.v de gepubliceerde uitkomst van de enquête over woningbouw door de Vereniging Kleine 
Kernen is er een verzoek tot reactie hierop gekomen van Omroep Meierij. De reactie van onze 
voorzitter is terug te vinden op de website van Omroep Meierij.  

 Mail van buurtadviseurs over Jaarplanning Openbare Ruimte. Deze planning is nu via Ibabs in 
te zien en zal naar de raadsbehandeling van 25 juni openbaar worden en jaarlijks gepubliceerd 
gaan worden. Hierdoor zijn dorpsraden en ook inwoners op de hoogte wat er allemaal in de 
open ruimte qua werkzaamheden en onderhoud gaat gebeuren. 
 

5. Stand van Zaken: 
 Wonen en bouwen: er staat een plan van aanpak inzake instrumenten ter verbetering van 

woningbouwregie op de agenda van de commissie REB en van de gemeenteraad. Het gaat 
hierbij enerzijds om een compensatieregeling bij sociale woningbouw en anderzijds het 
inzetten van extra mankracht voor het versnellen van de bouwplannen. Vooral de voorgestelde 
compensatieregeling is een kostenverhogende maatregel voor m.n de kleine particuliere 
initiatiefnemers. Ad zal informeren bij collega dorpsraden wat hierin hun mening is en het 
voorstel doen een gezamenlijk brief richting commissie en raad te sturen. Ook zal Ad 
informeren bij Maarten van Hoof hoe hij erin zit. 

 Leefbaarheidsmonitor: tijdens de openbare avond welke in het najaar in de Looper gehouden 
wordt komt dit  aan de orde. Ad komt hier te zijner tijd  met een voorstel op terug. 

 Aed: Op dit moment is hierover geen nieuws. Ad heeft hier op 8 juni via skype een vergadering 
over. 

 Openbare ruimte: Ad heeft contact gehad met Hans Rooijakkers van de gemeente over het 
project  Pastoor Smitsstraat. Omdat er nu geluiden zijn omtrent onderhoud aan het gasnetwerk 
door Enexis, de mogelijke komst van glasvezel in de kern, de aan te leggen infrastructuur t.b.v 
de zendmast en de evt vervanging/onderhoud aan de persleiding door het waterschap moet 
het straatwerk diverse keren opgebroken gaan worden. Daarom is in overleg besloten de 
herinrichting vanaf de Misse op te schuiven zodat het straatwerk voor de komende jaren niet 
meer hoeft worden opgebroken Alle voorbereidende maatregelen en werkzaamheden gaan 
wel door. Dus zal er regelmatig aan de Pastoor Smitsstraat gewerkt worden. Verder zal het 



opknappen van de Stok en de aanplant van de perken aan den Ekker ook in het najaar 
plaatsvinden. 

 Kunstwerk en dorpsplein: Geert komt hiervoor met een voorstel en regelt de bijeenkomst. 
Gerrit heeft hem materiaal -documenten aangeleverd. Aangezien Geert vanavond verhinderd 
is wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 Kermis: volgende week dinsdag hebben Ad, Jolanda en Carla overleg met het 
nevenactiviteitengroepje over de kermis. Het nevenactiviteitenprogramma is rond. 
Dinsdagavond hebben Ad en Carla plenair  overleg over de op te richten stichting samen met 
natuurlijk Sint Oedenrode, Nijnsel en de Lepkes uit Boskant.  De gemeente wil de stichting voor 
de zomer gerealiseerd hebben . Wel wil de gemeente actief meedenken en de stichting  het 
eerste jaar op meerdere gebieden begeleiden en ondersteunen. Harrie en Ad maken een 
afspraak bij van Kuringe om zich te laten informeren over de meerwaarde van een 
evenementenverzekering terwijl we al een bestuursaansprakelijkheidsverzekering hebben. 
 

6. Inwonersmutaties. 
De nieuwe inwoners worden besproken. Dennis zorgt voor nieuwe usb sticks met alle informatie 
over Olland die Ad daarna kan afgeven bij de nieuwe bewoners. 
 

7. Wat verder ter tafel komt: 
 De Looper: het bestuur is rond. Er is een nieuwe voorzitter benoemd. Jolanda, Gerrit, Ad en 

Carla gaan op  25 juni om 20 uur kennismaken met het nieuwe bestuur 
 Het fietspad aan de Ollandseweg verkeerd al langere tijd in slechte staat. Ad zal dit opnieuw 

aankaarten via de buurtadviseur. 
 Op meerdere plaatsen in Olland zijn er eikenprocessierupsen geconstateerd. Dennis stuur Ad 

een mail over de problemen en mogelijke oplossingen. Ad neemt daarna contact op met de 
buurtadviseur en informeert daar of er een leefbaarheidsbudget is om de eikenprocessierups 
te bestrijden. Het behandelen van de eikenbomen is kostbaar. Hij vermeldt tevens de plaatsen 
waar de eikenbomen staan. 

 
 

  



Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Herinrichting P. Straat 

 

Ad, Gerrit, 
Harrie  

 

Werkgroep geformeerd voor uitvoering  

project herinrichting 

Deelname Olland aan de 

Landelijke opschoondag 2021 

Jolanda Kijker naar de mogelijkheden 

   

Verkeerssituatie Slophoosweg. 
Boxtelserweg. Horst en Hofstad 

Ben Inventarisatie mogelijkheden. 

 

Ollands Overleg najaar 2020             

 

DB 

 

Organisatie, opzet van de avond en verzorgen 
uitnodigingen 
 

Financieel Jaarverslag 2019 en 
verslag kascontrolecommissie 

Penning-
meester 

Versturen naar gemeente voor 1 aug 2020 

Dorpsplein/kunstwerk Geert/Gerrit Voorstel uitwerken m.b.t kunstwerk en overleg 
plannen met Ad en Richard over uitvoering 

Zendmast Dennis Informeert bij KPN over de vervolgstappen en 
planning 

Eikenprocessierups Dennis/Ad Dennis komt met voorstel en toelichting. Ad 
bespreekt mogelijkheden bij gemeente 

Verzekeringen Ad/Harrie Afspraak met adviesburo van Kuringe om af te 
stemmen over de div verzekeringen 

De Loop’r Div leden Kennismakingsgesprek op 25 juni 

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 


