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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 3 november 2020 
 
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 om 20.00 uur deze digitale vergadering en heet iedereen van harte welkom. De 
voorzitter en de secretaris zitten in De Loop’r en de overige leden thuis. 
Een speciaal woord van welkom gaat uit naar Arie Smetsers van de fractie HIER die ook digitaal bij deze 
vergadering aanwezig is. 
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 6 oktober 2020 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-AED-hulpverlemers 
 Volgens informatie van de Stichting Hartsafe Sint-Oedenrode zijn er in Olland 22 AED-hulpverleners met  
 een geldige status. Boskant telt 11 hulpverleners, Nijnsel 31 en de kern Sint-Oedenrode 331. 
 Volgens het AED-protocol zijn bij een alarmering 2 AED’s en 5 hulpverleners nodig. 
 
Actielijst 
Bij het actiepunt realiseren van het wandelpad vanaf De Misse naar het fietspad voegen we toe dat we in 
overleg gaan met de grondeigenaren ( via Harrie van Oirschot). 
 
      3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 19 oktober 2020 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-behoeftepeiling vergroenen / afkoppelen regenwaterafvoer 
 De Dorpsraad gaat in 2021 kijken of de bewoners in de Neij Buurt behoefte hebben om hun wijk te  
 vergroenen in relatie met het afkoppelen van de regenwaterafvoer, Hiervoor zijn via de provincie  
 subsidiemogelijkheden beschikbaar. We zetten dit op de actielijst. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

 
Ingekomen stukken: 
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad: 
-uitnodiging voor deelname aan het werkatelier Duurzame Mobiliteitsvisie op 26 oktober 
 De Dorpsraad was niet aanwezig bij deze bijeenkomst. 
-behoeftepeiling voor een bijeenkomst van de voorzitters van de Wijk – en Dorpsraden 
-informatie over plaatsing zendmast in Olland 
-informatie beeldvormende avond op 25 november over routekaart vervolgonderzoek windenergie 
 Zie bij agendapunt 5. 
-verzoek stadsdichter Rick Terwindt voor deelname aan project Gedicht voor / over elke kern 
 Zie bij agendapunt 5. 
-verzoek medewerking aan Meierijstad Mijmert  
 Met mijmerplekken in alle 13 kernen en podcasts met verhalen van inwoners wil het comité Meierijstad  
 Mijmert aandacht geven aan de impact die corona heeft op de gemeente. 
 In Olland kan zo’n mijmerplek dan bij de ontmoetings-rustplek op het Dorpsplein komen. We geven deze  
 locatie aan de gemeente door. 
-medewerking voor opstellen lijst met alle horecabedrijven in Meierijstad waar eten afgehaald kan  
 worden 
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-behoeftepeiling voor een vuurwerkvrije zone in de kernen 
 Olland heeft geen behoefte aan een vuurwerkvrije zone. We geven dit door aan de gemeente. 
 
Overige ingekomen stukken: 
-persvraag DTV Nieuws uit Oss over de plannen voor zonneparken in Olland 
 De Dorpsraad heeft een reactie gestuurd. 
-email bedrijf Statkraft voor kennismakingsgesprek over plan zonneparken 
 Zie bij agendapunt 5. 
-email bedrijf ZonXP voor kennismakingsgesprek over plan zonneparken 
 Zie bij agendapunt 5. 
-email bewoner Kampen over plannen zonneparken 
-contactformulier Dorpsraad bewoner met vraag over plaatsing zendmast 
-email buurtvereniging De Pleintrekkers voor verwijderen activiteiten van de evenementenkalender 
 in verband met de coronamaatregelen 
-email De Loop’r metr informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de activiteiten in het  
 MFA 
 
 
 5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Wonen en bouwen 
 
Gesprek met gemeente 
Het gesprek op dinsdag 20 oktober met de wethouder en de nieuwe gebiedsregisseur en de nieuwe 
woonregisseur is goed verlopen. De bestaande bouwplannen werden besproken.  
Het bouwplan voor De Dorpsherberg ligt stil omdat de initiatiefnemers nog geen actie hebben ondernomen. 
De gemeente neemt contact op met Coresta, de eigenaar van de kerk en het sportveld. Eind 2020 / begin 
2021 moeten de contouren van de bouwplannen duidelijk worden. 
Uit het gesprek kwam naar voren dat Olland nu duidelijk hoger op de gemeentelijke agenda staat en de 
focus ook op Olland ligt. 
Bij het nieuwe provinciebestuur is woningbouw een belangrijke prioriteit. Ook  uit de verschillende 
verkiezingsprogramma;s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 komt de 
behoefte aan meer woningen duidelijk naar voren. De opstelling van de provincie biedt perspectief. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
 
Eetpunt Olland 
Gerrit doet verslag van de werkgroepvergadering van 26 oktober. Olland gaat het eetpunt zelf oppakken. 
We gaan kijken wie het koken kan verzorgen en hoe het staat met de beschikbare vrijwilligers. Ook kijken 
ze naar het financieel plaatje / de prijs. 
 
Openbare  ruimte 
 
Project Pastoor Smitsstraat 
De projectleider is op de hoogte gesteld van de plaatsing van de zendmast in het eerste kwartaal van 2021 
en de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom. 
 
Kunstwerk en invulling ontmoetingsplek Dorpsplein 
Geert informeert de leden over de stand van zaken. 
In week 49 start de herinrichting van de ontmoetingsplek op het Dorpsplein. 
Als er groen licht komt van de gemeente gaat Gerrit aan de slag met het informatiebord over het kunstwerk. 
. 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder 
Ben gaat in overleg met het VVN om te kijken naar de mogelijkheden voor een verkeersveiligheidsactie in 
Olland. 
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Verkeersveiligheid fietsroute leerlingen Elde College 
De Dorpsraad vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid van de fietsroute van de leerlingen van het Elde 
College die vanuit Olland / Rooi naar Schijndel fietsen. Daarbij gaat het met name om de oversteek  van 
de Boxtelseweg bij De Nachtegaal. Misschien kan door het aanbrengen van een signalering de 
verkeersveiligheid verbeteren. 
 
Kermis 
De gemeentelijke bijdrage dit jaar van 2.000 euro reserveren we voor de kermis in 2021. 
Zoals het er nu naar uitziet dient Olland ook in 2021 de kermis zelf te organiseren. 
 
Stand van zaken oprichting Stichting Rooise Kermissen  
Er is overleg met de notaris over het opstellen van de stichtingsakte / statuten. 
 
Cultuur en recreatie 
 
Project Stadsdichter: gedicht voor elke kern 
In de gemeente Meierijstad is een stadsdichter in de persoon van Rick Terwindt actief. Hij is bezig met een 
nieuw project om voor alle kernen van de gemeente een eigen gedicht te maken.  
Hij vraagt nu om medewerking en input voor zo’n gedicht. 
Gerrit kijkt naar de mogelijkheden en neemt contact op met de stadsdichter. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
 
Aanleg zonneparken 
De voorzitter informeert de leden over de actuele stand van zaken, Er zijn diverse gesprekken gevoerd met 
betrokken partijen zoals aanwonenden/inwoners, initiatiefnemers / leveranciers en politieke partijen. 
De omwonenden hebben zich verenigd en organiseren op 4 november een bijeenkomst. Daar gaat de 
voorzitter naar toe, 
De Dorpsraad heeft een informatief en verhelderend kennismakingsgesprek gehad met een van de 
leverancier / energiebedrijf Statkraft. Er volgt nog een gesprek met leverancier / energiebedrijf ZonXP. 
Ook is gesproken met de raadsfractie Hart. Op maandag 9 november spreken we met de fractie HIER. 
Van de gemeente hebben we nog geen reactie ontvangen op onze brief. 
Als Dorpsraad maken we gebruik van het inspreekrecht tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de 
gemeenteraad op 25 november. Hiervoor stelt de voorzitter een inspreekreactie op. 
 
Uit de beschikbare informatie komt naar voren dat naast de eerste reeks van mogelijke locaties voor 
zonneparken ln de omgeving van de Schootsedijk nog meer percelen liggen waarvoor plannen bestaan. 
De Schootsedijk en directe omgeving ligt gunstig in relatie tot de aanwezigheid van verdeelstations. Het 
energietransport is voor de leveranciers van zonneparken een belangrijke kostenpost. 
 
Als Dorpsraad willen we niet de hakken in het zand zetten. Maar zoals verwoord in onze brief spreken we 
onze zorgen uit over onder andere de aantasting van het buitengebied. Gezien de plannen moeten we 
ervoor waken dat Olland niet het energie-afvalputje van de gemeente wordt. 
We vinden dat de gemeente op dit dossier de regie moet nemen en dit niet moeten overlaten aan de 
initiatiefnemers / leveranciers. Een goede transparante communicatie / inspraakprocedure is essentieel. 
Het gaat immers niet alleen om de direct aanwonenden maar iedereen moet zijn/haar stem kunnen laten 
horen. 
 
Zendmast 
Volgens informatie van de gemeente plaatst KPN in het eerste kwartaal van 2021 de zendmast in Olland. 
 
Glasvezel 
De verlenging van de inschrijftermijn voor deelname heeft positief uitgepakt. Nu is de noodzakelijke 35% 
deelname in Meierijstad gehaaald. De aanleg van glasvezel kan dus beginnen. 
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Concept-vergaderschema 2021 
De leden zijn in het bezit van het concept-vergaderschema 2021. Het schema wordt gewijzigd. De 
vergadering van 4 mei wordt vanwege Dodenherdenking en de meivakantie verzet naar 11 mei. 
 
Uitgave 4e Nieuwsbrief, december 2020 
Mogelijke onderwerpen voor de Nieuwsbrief zijn: 
1)Seniorenraad zoekt leden door Harrie, 2) plaatsing zendmast, aanleg glasvezel door Ad, 3) plannen voor 
zonneparken door Dennis, 4) kermis 2021 door Carla, 5) herinrichting ontmoetingsplek / opknappen 
kunstwerk Dorpsplein door Geert en 6)  woningbouw of herinrichting Pastoor Smitsstraat door Ad 
De kopij moet uiterlijk op 12 december binnen zijn. 
 
In verband met de geldende coronaregels sluiten we om 21.45 uur deze vergadering af. 
 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Herinrichting P. Straat 

 

Ad, Gerrit, Harrie  Werkgroep geformeerd voor uitvoering  

project herinrichting 

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

   

Verkeerssituatie Slophoosweg. 
Boxtelseweg. Horst en Hofstad 

Ben Inventarisatie mogelijkheden  

   

Onderzoek mogelijkheid aanleg 
wandelpad achter de Misse 

DR Overleg met grondeigenaar en evt gemeente 
(informatie eigenaar via H. van Oirschot 

   

Behoeftepeiling vergroenen en 
afkoppelen regenwaterafvoer 

DR Uitvoeren in 2021 in Neij Buurt 

   

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 


