
 

Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 2 februari 2021 
 
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 deze digitale vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege de avondklok begint de 
vergadering al om 19.30 uur. De voorzitter en de secretaris zitten in De Loop’r en de overige leden thuis. 
 
       2.  verslag vergadering Dorpsraad van 5 januari 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 

 -overleg met Stadsdichter 
Gerrit heeft met de  Stadsdichter een rondwandeling gemaakt door Olland en hem informatie verstrekt  
over de historie en het karakter van ons dorp. Dit vormt de input voor het gedicht voor/over  Olland. 
Niet alle kernen van Meierijstad doen mee aan dit project. 

 -financieel jaarverslag 2020 
In het overzicht is ook de bijdrage voor de kermis van 2.000 euro verwerkt. De penningmeester stuurt het  
opgestelde overzicht met enige toelichting door naar de leden. Het jaarverslag zetten we op de agenda  
van de volgende vergadering. 

 -jaarkalender evenementen 2021 
Wanneer het weer mogelijk wordt om evenementen / activiteiten te houden stuurt de secretaris een mail  
naar de Ollandse verenigingen om hun evenementen / activiteiten te melden die op de rol staan. Die  
vermelden we dan op de jaarkalender op onze website. 

 -vertegenwoordiger Olland in Seniorenraad 
Naar aanleiding van onze oproep in de laatste Nieuwsbrief heeft Wiel Sporken zich aangemeld om zitting  
te nemen in de Seniorenraad. We nemen deze info op in de volgende Nieuwsbrief. 
 
        2a.  Vaststelling actielijst 2021 
De in het verslag van 5 januari 2021 opgenomen actielijst 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
      3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 18 januari 2021 
De leden zijn in het bezit van het verslag. Naar aanleiding van dit verslag: 

 -project vergroenen / afkoppelen regenwaterafvoer 
 De voorzitter neemt contact op met buurtvereniging Neij Buurt of er belangstelling bestaat om deel te  
 nemen aan het project. Van de Wijkraad Plein in Schijndel hebben we een gedegen uitgewerkt plan  
 voor de uitvoering gekregen. Het uitvoeren van dit project vergt veel kennis en kunde. Als Dorpsraad  
 kunnen we een ondersteunende rol vervullen. 

 -kinderopvang Olland 
 De voorzitter en Carla hebben een goed gesprek gehad met de kinderopvangorganisatie De Verbinding. 
 Het klopt dat er in Olland een wachtlijst bestaat waarop 7 gezinnen staan. Maar dit is ook een landelijk  
 probleem. De Verbinding kijkt naar mogelijke oplossingen, Zo wil men ook evt de vrijdagen gaan  
 benutten. In de dagelijkse praktijk kijken de ouders eerst naar hun eigen werktijden en schakelen dan de  
 kinderopvang in. Het zou beter zijn om dit om te draaien. Kijk eerst naar welke dagdelen beschikbaar zijn  
 voor kinderopvang en pas daar je werktijden op aan. 
 Er is sprake van een goede samenwerking tussen De Verbinding en SKOSO. Zo start in Olland een  
 pilotproject om te komen tot een betere afstemming tussen de peutergroep van De Verbinding met groep  
 1 / 2 van de basisschool. We nemen dit onderwerp mee in de Nieuwsbrief van maart, 

 -plaatsen zendmast 
 Er staat al een bouwhek rondom de locatie en de voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. 
 De inwoners zijn via onze nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de plaatsing. Het is niet bekend of  
 Vodafone ook gebruik gaat maken van deze mast. Vodafone had in het verleden het plan om op een plek  
 langs de Ollandseweg een zendmast te plaatsen. Maar daar gaf de gemeente op basis van het  
 geldende bestemmingsplan geen toestemming voor. 
 
       4. ingekomen stukken en mededelingen 



 

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

 -mailtjes comite Meierijstad Mijmert 
 Daarbij gaat het om het aanmelden van personen die verhalen willen vertellen over hun ervaringen met  
 corona die opgenomen worden in podcasts, de locatiekeuze voor de bank en de keuze  
 voor een tekst of symbool op de bank. Zie bij agendapunt  5. 

 -deelname aan Klankbordgroep Meierijstad Aardgasvrij 
 Vanuit de Dorpsraad is er geen interesse om deel te nemen aan de Klankbordgroep. 

 -omgevingsvisie gemeente Meeierijstad 
 Zie bij Mededelingen. 

 -uitnodiging voor deelname aan digitale bijeenkomst Bouwen in de kleine kernen op 23 febr. 2021 
 Zie bij agendapunt 5. 

 -informatie over de Duurzaamheidslening voor MKB-bedrijven, verenigingen en instellingen 
Deze informatie hebben we ook op onze eigen website gezet 
 
Overige ingekomen stukken: 

 -brief bedrijf Van Doorn met informatie over de aanpak van de kruising Schootsedijk – Ollandseweg – 
Pastoor Smitsstraat 

 Deze informatie is op onze website gezet en ook via Facebook verspreid. 
 -contactformulier Dorpsraad; verzoek DeMooiRooiKrant voor een bijdrage met een vooruitblik op 2021  

van de Dorpsraad 
 De voorzitter heeft een bijdrage aangeleverd die integraal in de krant geplaatst is. 

 -contactformulier Dorpsraad: opmerking over werkzaamheden op voormalig sportterrein Schootsedijk 
 Het ging hierbij om regulier snoei -en onderhoudswerk. 

 -aangepast verslag overleg voorzitters Wijk – en Dorpsraded van 2 december 2020 
 -informatie Wijkraad Kienhoef over onderzoek naar fijnstof en het zelf maken van meetapparatuur 
 -Nieuwsbrief  Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 -Nieuwsbrief natuurorganisatie De Ark 
 -Nieuwsbrief Vitaal buitengebied 

  
Mededelingen 
 
Omgevingsvisie 
De door de gemeente opgestelde omgevingsvisie is een omvangrijk document ( 250 pagina’s) en een complexe 
materie. In de visie zijn diverse thema’s / onderwerpen opgenomen zoals bouwen, natuur, landbouw en 
duurzaamheid. 
De door de gemeente geplande digitale informatiebijeenkomst van 1 februari is geannuleerd. 
De gemeente heeft de procedure / behandeling van de visie “on hold” gezet. De gemeente wil een plan van 
aanpak opstellen om de inwoners goed te kunnen informeren en te zorgen voor een goede communicatie. 
Het blijkt dat in de huidige visie de nodige onjuistheden / foutjes staan. 
De voorzitter en Jolanda blijven het volgen. 
De voorzitter stuurt naar de leden een linkje door van een website met algemene informatie van de Rijksoverheid 
over de omgevingswet die voor alle gemeenten gaat gelden. 
In dit verband vindt de Dorpsraad het belangrijk dat de gemeente een integrale toekomstvisie voor Olland opstelt. 
 
 5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Wonen en bouwen 
De voorzitter informeert de leden over de huidige stand van zaken. 
Van het bouwplan van M. van Hoof is de gemeente met Fase 1 akkoord. Om een doorkijk te hbben voor de 
inrichting naar fase 2  is er wel gevraag hiervoor een voorzet te maken. Ook rekening houdend met de evt fase 
3. We hopen dat de gemeente ook voor hun eigen grond in De Locht ( Fase 3) kijkt naar de mogelijkheden. 
Voor het plan van de kerk/ kerkomgeving heeft de gemeente contact gehad met de betrokken partijen: 
omwonenden, basisschool en voetbalvereniging Ollandia. Het wachten is nu op de vervolgstappen van de 
eigenaar Coresta (omgevingsdialoog). 



 

De voorzitter heeft zich aangemeld voor de digitale bijeenkomst met wethouder Rick Compagne over bouwen 
in de kleine  kernen op 23 februari. De voorzitter informeert bij de gemeente of er ook meerdere personen uit 
Olland aan deze bijeenkomst deel kunnen nemen. Als dat zo is wil Stephan ook graag aansluiten. 
De raadsfractie Lokaal wil een motie indienen waardoor inwoners van de kleine kernen voorrang krijgen bij de 
aankoop van een (nieuwbouw)woning in de eigen kleine kern. Dus eerst de aankoopprocedure openstellen voor 
eigen dorpsbewoners en pas daarna voor personen van elders. 
Met de Dorpsraden van de kleine kernen Boerdonk, Keldonk, Nijnsel en Boskant gaan we in overleg met de 
raadsfractie Lokaal over hun motie. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Eetpunt Olland 
De oproep In de Nieuwsbrief heeft 4 enthousiaste vrijwilligers opgeleverd die graag willen koken voor het eetpunt. 
Ze zijn nu bezig met het samenstellen van menu’s. 
 
Openbare  ruimte 
Project Pastoor Smitsstraat 
De werkzaamheden aan de kruising Schootsedijk – Ollandseweg - Pastoor Smitsstraat duren zeker nog enkele 
weken langer dan gepland. De bermen van de omleidingsroute via de Jenneakkers en de Roest zijn compleet 
kapot gereden. De gemeente herstelt de bermen pas na afloop van de werkzaamheden. 
 
Uit het contact met de aannemer die de glasvezel aanlegt kwam naar voren dat die niet op de hoogte was van 
de herinrichting van een deel van de Pastoor smitsstraat. De voorzitter heeft dit gemeld aan de projectleider van 
de gemeente. 
De boom aan Den Ekker kan vanwege de aanwezige kabels en leidingen niet verplaatst worden. De boom wordt 
nu toch gerooid. 
 
Kunstwerk en invulling ontmoetingsplek Dorpsplein 
Op 22 februari 2021 gaan we proefdraaien met het kunstwerk.  
De leden zijn in het bezit van het ontwerp van het informatiebord gemaakt van cortenstaal. De leden vinden het 
een mooi ontwerp. Voor dit bord stelt de Dorpsraad maximaal 1.000 euro beschikbaar, 
Voor de uitvoering van het bord vragen we twee offertes op. 
Voor het bord is een bondige tekst over het kunstwerk opgesteld. 
 
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder 
Op dit moment is er weinig nieuws te melden omdat we nog geen reactie gehad hebben op onze mail. 
Langs een weg in Son zag de voorzitter dat op alle bomen stickers waren opgehangen met een aanbevolen 
rijsnelheid. De werkgroep neemt deze tip mee. 
 
Kermis 
Erik van Nuland is aangesteld als kermismeester en coördinator evenementen zoals Paaspop in Meierijstad. 
Voor de kern Sint-Oedenrode moet er nog één vertegenwoordiger voor de kermisstichting gevonden worden. 
Carla nodigt de Ollandse werkgroep Kermis uit voor overleg. Daarbij schuift ook Jolanda aan. 
 
Cultuur en recreatie 
Mijmerbank 
De mijmerbank ( 2,5 meter breed en 1,25 meter hoog) komt definitief te staan op de opgeknapte 
rust/ontmoetingsplek op het Dorpsplein. 
De Dorpsraad kiest voor het aanbrengen van een tekst op de bank en niet voor een symbool / logo. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
Plannen zonneparken in Olland 
Onze mail met vragen over en opmerkingen op de ontvangen reactie van de gemeente staat centraal tijdens 
een digitaal overleg op vrijdag 5 februari 2021 met de gemeentelijke projectleider en een communicatieadviseur. 
Als voorbereiding hierop bespreken de voorzitter en Dennis op woensdagavond 3 februari 2021 de insteek van 
dit overleg. In ieder geval willen we ook een schriftelijke beantwoording van onze vragen. 
 
6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
 



 

Uitgave eerste Nieuwsbrief 2021 
In de eerste Nieuwsbrief van 2021 kunnen we aandacht besteden aan bijvoorbeeld: voortgang herinrichting 
Pastoor Smitsstraat, stand van zaken aanleg zonneparken, Mijmerbank, ontwikkelingen kinderopvang, de 
Loop’r in coronatijd, Olland vertegenwoordigt in de Seniorenraad, voortgang fusie-samenvoeging Ollandia-
Odisco 
 
Rondvraag 
-opstarten voordrachtcommissie Ollandse vrijwilligersprijs De Beuk 
 Er wordt een overleg gepland van de voordrachtscommissie. 
-fietspad Olland – Liempde 
 Ze zijn op dit moment bezig met onderhoud aan / reparatie van de betonplaten van het fietspad. 
 Nu ook de boomkweker volop bezig is, is het een modderpad. 
 De Dorpsraad is door de gemeente niet geïnformeerd over de uitvoering van deze klus. 
 
De voorzitter sluit om 20.45 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 buitengebied Ben Werkgroep Inventariseert mogelijkheden  

Eetpunt Olland Gerrit Overleg met de Loop’r en Welzijn de Meierij 

BIN DR Overleg met contactpersoon over promoten deelname 

Nieuwe wandelroutes DR In samenwerking met horeca en vrijwilligers 

Wandelpad Misse-Fietspad DR Onderzoek voor mogelijkheid hiertoe 

Behoeftepeiling vergroenen en 
afkoppelen regenwaterafvoer 

DR Overleg met buurtvereniging Neij Buurt 

Behoeftepeiling vergroenen en 
afkoppelen regenwaterafvoer 

DR Overleg met buurtvereniging Neij Buurt 

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

Voordracht Vrijwilligersprijs           Commissie           Opstellen voordracht 
De Beuk                                           
 
Focuspunten 2021: 
 
Wonen en bouwen    Ad, Dennis en Stephan 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid Gerrit, Harrie en Jolanda 

 
Openbare ruimte (o.a IGBP)   Ad, Geert en Hans 
 
Kermis      Carla en Ad 
 
Cultuur / recreatie    Geert, Gerrit en Ad 
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder  Ben en Geert 
 
Energietransitie / duurzaamheid  Ad en Dennis 


