
 

1 
 

Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 1 december 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. 
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 3 november 2020 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-AED-hulpverleners 
 We vragen bij de Stichting Hartsafe Sint-Oedenrode na of we de contactgegevens kunnen krijgen 
 van de 22 AED-hulpverleners in Olland. 
-overleg met Stadsdichter 
 Eind december 2020 staat het overleg met de Stadsdichter op het programma.  
-vergaderschema 2021 
 De leden zijn in het bezit van het gewijzigd vastgestelde vergaderschema 2021. 
 
Actielijst 
De actielijst wordt aangepast. 
 
      3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 16 november 2020 
 
De leden zijn in het bezit van het verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-behoeftepeiling vergroenen / afkoppelen regenwaterafvoer 
 De voorzitter gaat in overleg met de buurtadviseur hoe het nu precies zit met dit project en wat de  
 voorwaarden zijn voor uitvoering en de eventuele (subsidie)bijdrage,. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 

 
Ingekomen stukken: 
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad: 
-ontvangstbevestiging suggestie voor locatie mijmerbank in Olland 
-verzoek voor karakteristiek symbool / spreuk van Olland dat op de mijmerbank vermeld kan worden. 
 We geven door dat het beukenblad een mooi symbool van Olland is voor op de bank. 
-inventarisatieformulier evenemententerreinen in Meierijstad 
 De voorzitter heeft het formulier ingevuld. We hebben hert Dorpsplein als Ollands evenemententerrein  
 aangegeven. 
-aanmeldformulier jaarplanning evenementen 2021 
 Zie bij agendapunt 5. 
-digitale bijeenkomst van de voorzitters van de Wijk – en Dorpsraden op 2 december 2020 
 Op de agenda staat onder andere de toekomst van de zonne- en windenergie, AED;s en woningbouw. 
-uitnodiging voor bijpraatgesprek met wijkwethouder en buurtadviseur op woensdag 2 december 2020 
 De voorzitter en de secretaris gaan naar dit overleg in het stadhuis van Veghel. 
 
Overige ingekomen stukken: 
-email De Loop’;r met uitnodiging voor informatiebijeenkomst voor gebruikers/huurders op maandag 7  
 december 
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 Ook deze bijeenkomst werd vanwege de coronaregels afgelast. Het bestuur informeert de gebruikers /  
 huurders nu via mail. 
-email bedrijf ZonXP voor overleg over communicatieopzet over plan zonnepark 
 Zie bij agendapunt 5. 
-Nieuwsbrief / Vrijwilligerskrant Welzijn De Meierij 
 De leden zijn in het bezit van deze info. Zie ook bij agendapunt 7. 
-nota onderhoudskosten AED bij De Loop’er 
 De penningmeester is in het bezit van deze nota. 
 
 
 5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Wonen en bouwen 
Op dit moment is er weinig nieuws te melden. 
M. van Hoof probeert duidelijkheid te krijgen over fase 2 van het bouwplan. 
Op ons verzoek hebben we van de gemeente informatie gekregen over de geurhinderwaarden in Olland. 
Het kaartje roept vragen op. Tijdens ons gesprek op 2 december in het stadhuis van Veghel vragen we na 
hoe het nu precies zit. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
 
Eetpunt Olland 
In de Nieuwsbrief plaatsen we een oproep dat we op zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers die graag 
willen koken voor het eetpunt. 
 
AED 
De gemeente, de 3 Hartsavestichtingen en de werkgroep hebben goed samengewerkt om te komen tot 
een integraal AED-beleids- en beheersplan. De financiële kant van het plan is al goedgekeurd. Het college 
moet zich nog buigen over de inhoudelijke kant van het verhaal. Daarna volgt een persmoment. 
Na vaststelling van het plan krijgen de leden het toegestuurd. 
Daarmee is Meierijstad de eerste gemeente in Nederland met een integraal AED-plan. 
Uitgangspunt is een goede AED-dekking voor alle 13 kernen en het gehele buitengebied van Meierijstad. 
Op basis van de vastgestelde criteria zijn voor Olland 2 AED’s voldoende. In overleg kijken we wat we met 
de 3e AED gaan doen.  
 
Openbare  ruimte 
 
Project Pastoor Smitsstraat 
De projectleider heeft in een aantal mails de werkzaamheden op een rij gezet. 
De bermen langs de waterloop tussen de bruggetjes in de Pastoor Smitsstraat en de Roest zijn  
‘afgeroomd’. Het voormalige basketbalveldje op het Dorpsplein is aangepakt. Daar is ruimte gemaakt voor 
een ijsbaantje. Maar de uitvoering is wel kleiner uitgevallen dan verwacht 
In week 2,3 en 4 van 2021 wordt de kruising Schootsedijk – Ollandseweg - Pastoor Smitsstraat aangepast. 
In week 11 van 2021 start de herinrichting / renovatie van de Pastoor Smisstraat tussen de Schoolstraat en 
de Boxtelseweg / Slophoosweg. Als alles meezit is deze klus voor de zomervakantie in 2021 afgerond. 
We nemen deze informatie mee in de komende Nieuwsbrief. 
 
Kunstwerk en invulling ontmoetingsplek Dorpsplein 
Geert informeert de leden over de stand van zaken. 
Deze week is gestart met de herinrichting van de ontmoetingsplek op het Dorpsplein. 
Gerrit gaat aan de slag met het informatiebord over het kunstwerk. 
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder 
Naast enkele bewoners van de Boxtelseweg die mee willen denken over de aanpak verkeershinder / 
verkeersveiligheid gaan we op zoek naar ouders van kinderen die op de fiets naar school gaan in 
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Schijndel/Boxtel. We plaatsen hiervoor een oproep in onze Nieuwsbrief. Jolanda meldt zich tijdens deze 
vergadering als ouder aan,  
 
Kermis 
Olland dient ook in 2021 de kermis zelf te organiseren. 
Gezien de beschikbaarheid van de kermisattracties is de datum van de Ollandse kermis, eerste weekend 
van oktober, niet ideaal. 
De voorzitter stelt voor om te kijken om de Ollandse kermis in het voorjaar te houden bijvoorbeeld in de 
periode van 10 april tot 17 mei. De leden denken na over een geschikt weekend. 
In die periode zijn er in de directe omgeving van Olland geen kermissen. 
Maar voor 2021 is dit nog niet aan de orde omdat we dan waarschijnlijk nog met de coronamaatregelen 
zitten. 
Voor de jaarplanning evenementen 2021 geven we aan de gemeente door dat de Ollandse kermis op 2, 3 
en 4 oktober 2021 wordt gehouden. 
 
Stand van zaken oprichting Stichting Rooise Kermissen  
Dit proces verloopt stroef. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
 
Aanleg zonneparken 
De voorzitter informeert de leden over de actuele stand van zaken. 
Onze brief en zeker ons betoog tijdens de beeldvormende avond op 25 november heeft de nodige aandacht 
gekregen zowel in de media als bij betrokken partijen en diverse organisaties/instellingen zoals de ZLTO. 
We hebben veel positieve reacties ontvangen. 
Alleen merk je wel dat dit onderwerp nog niet zo leeft in Olland zelf. 
Ons betoog met vragen is naar de gemeente gestuurd. Op onze brief hebben we nog geen reactie van de 
gemeente gekregen. 
 
De leveranciers / energiebedrijven Statkraft en ZonXP willen graag met de Dorpsraad in gesprek over het 
vervolg en de aanpak / opzet van de communicatie over de plannen. 
De Dorpsraad gaat nog niet in gesprek met deze twee bedrijven. 
We wachten eerst op de reactie van de gemeente op onze brief en de gestelde vragen. 
Daarna bespreken we onze vervolgstappen en of we in gesprek gaan met de verantwoordelijk wethouder. 
 
          6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Doorsturen Nieuwsbrieven 
De nieuwsbrieven die we krijgen van bijvoorbeeld Welzijn De Meierij en de Vereniging Kleine Kernen Noord-
Brabant stuurt de secretaris voortaan ter informatie door aan de leden. 
 
Uitgave 4e Nieuwsbrief, december 2020 
We zien af van artikelen over de kermis en woningbouw omdat daarover weinig nieuws te melden is. 
 
Rondvraag 
-uitstel onderhoud Stok 
 De bewoners van het Stok hebben van de gemeente een brief gekregen dat het onderhoud aan de weg  
 vanwege planningsproblemen is uitgesteld tot 2021. 
-straatnaambordje Jaskespad 
 Het bordje staat op eigen terrein en hoeft dus niet als een officieel gemeentelijk straatnaambordje  
 uitgevoerd te worden. We vinden het een mooi initiatief. 
-subsidie Sinterklaascomite Olland 
 De penningmeester krijgt van de secretaris een overzicht van de vastgestelde subsidiebedragen. 
-extra straatlantaarn op gedeelte Horst 
 Het eerste gedeelte van de Horst vanaf de kapel/ Boxtelseweg is erg donker. 
 Kan daar geen extra straatlantaarn geplaatst worden? We geven dit door aan onze buurtadviseur. 
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De voorzitter wenst iedereen mooie feestdagen toe en sluit 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 

   

Stadsdichter Rick Terwindt Gerrit Afstemming over invulling en locatie van het gedicht 

 
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 


