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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 7 september 2021 
 
Aanwezig:  G. van Gorkum, K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. 

Heijden, mw. J. van Hoof en G. van Kollenburg 
Afwezig B. Van Ditmars, S. v.d. Moosdijk, H. Verboort en D. Zwiers  
 

1. opening en vaststelling van de ,agenda 
De voorzitter opent deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen van harte welkom. Hij 
hoopt dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. 
Dennis is op dit moment aanwezig bij een overleg met enkele dorpsraden uit Keldonk, Nijnsel, Wijbosch en 
Zijtaart over de plannen voor de aanleg van zonne- en windparken. 
 

2.  verslag vergadering Dorpsraad van 6 juli 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-bloemmengsel langs waterloop / bermen aan de Roest 
 Ad heeft hierover binnenkort afstemming met John van Beelen van de gemeente 
-World Cleaning Day 
 Buurtvereniging Den Achterhoek heeft zich hiervoor aangemeld. Maar ze hebben nog geen reactie gehad  
 van de gemeente. 
-kascontrolecommissie 
 Stephan en Jolanda maken nog een afspraak met Ben voor het uitvoeren van de kascontrole over 2020. 
-Platformbijeenkomst Dorps- en Wijkraden met de gemeente op 28 september 
 Vanuit Olland gaan Ad, Geert, Gerrit en Kevin naar deze bijeenkomst 
 

3.  verslagen maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 19 juli 2021 en op 16 
augustus 2021 

De leden zijn in het bezit van de verslagen.  
 
Naar aanleiding van dit verslag: 

 groenonderhoud De Loop’r  
De vrijwilligers die het groenonderhoud op het terrein van De Loop’r uitvoeren kijken naar de mogelijkheden 
om hun werkgebied uit te breiden naar delen van de Pastoor Smitsstraat e.o. 
Als dit doorgaat kunnen ze een bijdrage van de gemeente krijgen voor bijvoorbeeld de aanschaf van 
gereedschap / machines (gasbrander). 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
 

Ingekomen stukken: 
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad: 
-uitnodiging voor bijeenkomst Vitaliteit en wonen in de kleine kernen op 12 oktober 
 De voorzitter en Stephan, als hij kan, gaan naar deze bijeenkomst. Kan Stephan niet dan gaat Harrie mee. 
-ontvangstbevestiging aanvraag evenementenvergunning voor de Ollandse kermis 
-verleende evenementenvergunning voor de Ollandse kermis 
-Buurtadviseur  Henk de Laat is tot 21 september afwezig in verband met zijn vakantie 
-diverse mails over onderhoud bermen e.d./ 
-bedankje voor alle vrijwilligers van Meierijstad 
 Als bedankje kunnen alle vrijwilligers een vrijkaartje krijgen voor het documentair filmfestival in De Blauwe  
 Kei in Veghel.  De voorzitter stuurt  deze informatie door naar de leden. 
 
Overige ingekomen stukken: 
–uitnodiging Seniorenraad Meierijstad voor bijeenkomst met KBO’s en Dorps- en Wijkraden op 18 oktober 
  De voorzitter en de secretaris gaan naar deze bijeenkomst. De secretaris geeft dit door aan de  
  Seniorenraad. 
-verzoek om medewerking aan project De Dommel 
 Voor Olland schrijven de heer en mevrouw Mesu een artikel over hun ervaringen met De Dommel. 
-verzoek om terugplaatsing straatembleem Kartuizers in wegdek Pastoor Smitsstraat 
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 Dit is inmiddels uitgevoerd. 
-diverse mails over de aanleg van zonne- en windparken  
-vervanging zitbankje bij Petruskapel 
 Het parochiebestuur van de H. Oda stemt in met de vervanging. Eind augustus 2021 is dit cadeau van de  
 Ollandse Dorpskapel vanwege hun 40 jarig bestaan geplaatst. 
-vaststelling premie 2020 van onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
-Nieuwsbrieven Stichting Zet 
-Nieuwsbrieven De Ark  
-mail Sports Play over beweegparken 
 Het bedrijf realiseert multifunctionele beweegparken waar bewegen, ontmoeten en gezondheid centraal  
 staan. Aan de hand van toegankelijke en multifunctionele outdoor fitness toestellen met begeleiding proberen  
 ze sporten en bewegen voor iedereen - jongeren, gehandicapten en ouderen - zo toegankelijk mogelijk  
 te maken.  We kijken of dit ook in Olland zoui kunnen. Bijvoorbeeld in de buurt bij de sportkooi. 
 We  nemen contact op met het bedrijf. 
 
Mededelingen 
-actie Veldpoorten 
 Deze zomer is een nieuwe actie voor veldpoorten gestart voor eigenaren van weilanden / percelen in het  
 buitengebied. Vanuit Olland zijn al 2 aanmeldingen binnengekomen bij de organisatie. 
 In de nieuwsbrief van september bestreden we aandacht aan deze actie. 
  

5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Wonen en bouwen 
Op dit moment is er weinig nieuws te melden. 
Voor het plan Pastoor Smitsstraat 19 zijn de bestemmingsplanwijziging en de vergunningprocedure afgerond. 
De voorzitter neemt nog contact op met de gemeente over de voortgang van het plan voor de kerk. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
 
Openbare  ruimte 
Project Pastoor Smitsstraat 
Net voor de bouwvak is het nieuwe deel voor het verkeer opengesteld. Maar nog niet alle werkzaamheden zijn 
afgerond. 
De Dorpsraad stuurt een mailtje naar de gemeente met een aantal opmerkingen/ aandachtspunten. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de aanleg van de halfverharding vanaf Den Ekker naar de Slophoosweg en 
het rechtzetten van enkele lantaarnpalen. 
 
Onderzoek bereidheid tot planten bomen in voortuinen in samenwerking met de gemeente 
Bij gelegenheid polst Geert bij de bewoners aan de even zijde van de Pastoor Smitsstraat of ze een boom 
wiillen plaatsen in hun voortuin. 
 
Kunstwerk Dorpsplein 
Nu de bankjes zijn geplaats en de beplanting in bloei staat ziet het plekje er mooi en ingetogen uit. 
 
De watercirculatie van het kunstwerk levert de nodige problemen op ( roest in opgepompt water / voorkomen 
van legionella). De gemeente kijkt op dit moment naar een oplossing. 
De opdracht voor het maken van het infobord over het kunstwerk zetten we daarom even ”on hold”. 
 
De Stadsdichter van Meierijstad heeft ook voor / over Olland een gedicht gemaakt. 
De tekst moet op enkele onderdelen nog aangepast worden. 
Het definitieve gedicht kunnen we dan bij de Mijmerbank op het Dorpsplein plaatsen. 
 
Mobiliteitsvisie/verkeershinder/verkeersveiligheid 
Verkeershinder-verkeersveiligheid 
Van Veilig Verkeer Nederland hebben we nog geen informatie /  reactie ontvangen. 
 
Cultuur en recreatie 
Kermis 
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Begin september hebben we van de gemeente de verleende evenementenvergunning voor de Ollandse 
kermis ontvangen. 
Voor  de op te richten Stichting Rooise Kermissen is een concept-akte met statuten opgesteld. 
Beide documenten geven aanleiding tot de nodige opmerkingen / vragen. 
In kleine kring bespreken Ad, Carla, Harrie en Jolanda de opmerkingern op donderdag 16 september om 
19.00 uur in De Loop’r. 
Carla neemt nog contact op met de gemeente over onder andere de vrijstelling voor het betalen van leges, de 
EHBO-post en het maximaal aantal bezoekers van 75 per keer. 
Het onderdeel horeca is inmiddels alsnog toegevoegd aan de verleende vergunning. 
Carla geeft een toelichting op de plannen voor / het programma van de kermis. 
Zo is er ook aandacht voor het einde van de coronatijd en dat we weer samen kunnen komen. 
In de komende nieuwsbrief besteden we ook aandacht aan de kermis. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
Plannen zonne- en windenergie 
De voorzitter  informeert de leden over de huidige stand van zaken en de gesprekken die zijn gevoerd met 
Stadskraft en ZonXP. 
Voor de Dorpsraad is een goede en transparante communicatie vanuit de exploitanten richting de inwoners 
zeer belangrijk. 
Op 9 en 14 september organiseren de exploitanten in De Loop’r informatieavonden voor de inwoners. 
Tijdens de bijeenkomst op 14 september geeft de voorzitter een toelichting op de rol van de Dorpsraad. 
De Dorpsraad neemt geen deel aan een mogelijk op te richten commissie / groep voor de verdeling / 
besteding van de door de exploitanten beschikbaar gestelde gelden voor de Ollandse gemeenschap. 
 
Van bewoners en van de gemeente hebben we complimenten gekregen voor onze extra nieuwsbrief over de 
energietransitie.  De complimenten zijn voor Dennis die de nieuwsbrief heeft opgesteld.  
 

6. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, geboorten 
Enkele mutaties worden uitgewisseld. 
 
 

7. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Openbare vergadering Dorpsraad najaar 2021 
De Dorpsraad wil dit najaar een openbare vergadering voor alle inwoners organiseren. Dit is wel afhankelijk 
van de nog geldende coronamaatregelen en de beschikbare data van de voorzitter en de uit te nodigen 
partijen. Na 20 september komt daar meer duidelijkheid over. 
Als thema willen we zeker de energietransitie op de agenda zetten waarvoor we graag de wethouder en de 
projectleider willen uitnodigen. 
 
Voordracht vrijwilligersprijs De Beuk 
De oproep in de eerste nieuwsbrief van 2021 heeft 5 aanmeldingen opgeleverd. 
Op basis van de beschikbare informatie komt de commissie met een unanieme voordracht. De Dorpsraad 
stemt im met deze voordracht. We kijken nog naar een geschikt moment om de prijs uitt te reiken. 
Ook kijken we nog of we de procedure / criteria moeten aanpassen. 
 
Instellen voordrachtcommissie voor koninklijke onderscheidingen en De Beuk 
De Dorpsraad kijkt naar de mogelijkheden om een grotere voordrachtcommissie samen te stellen van 6 /7 
personen die niet alleen kijken naar een voordracht voor De Beuk maar ook voor een koninklijke 
onderscheiding. Maar de procedure voor een lintje is complex en vergt de nodige tijd en energie. Ook is het 
belangrijk dat met de informatie discreet en prudent wordt omgegaan. Het is zaak dat zo weinig mogelijk 
personen weten van de voordracht. 
 
Heroverweging verdeling rol en taken leden Dorpraad 
De leden denken na over dit onderwerp. Tijdens de volgende vergadering kunnen ze dan aangeven waar hun 
interesses liggen en wat hun rol dan kan zijn. 
Zo is het onderwerp Energietransitie zeer complex en omvangrijk. Daarom is het nodig dat in ieder geval twee 
leden zich hiermee bezig gaan houden. 
Tot de onderwerpen behoort ook zeker het onderwijs. 
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Speelvoorziening basisschool; 
De speelvoorziening van de basisschool verkeert in een zeer slechte staat. De Dorpsraad stuurt hierover een 
mail naar het schoolbestuur. 
 
Dennis Zwiers stopt 
Dennis heeft aangegeven dat hij wil stoppen als lid van de Dorpsraad. Tijdens de volgende vergadering geeft 
hij een toelichting op zijn besluit. 
 
Nieuwsbrief september 
In de komende nieuwsbrief besteden we aandacht aan onder andere de kermis, het (openbaar)vervoer in 
Olland, de actie Veldpoorten en de energietransitie. Ook stelt Kevin zich voor als nieuw lid. Daarnaast vragen 
we aan De Loop’r of zij ook een bijdrage willen aanleveren. 
 
Kermisattractie Mad Mil 
De werkgroep is op zoek naar inwoners die willen zorgen voor de bezetting van de kassa en de bediening van 
de attractie tijden de Ollandse kermis 
 
Heupoperatie secretaris 
De secretaris ondergaat op 25 oktober een heupoperatie en is daarna 6/8 weken uit de running. 
 
De voorzitter sluit om 22.15 uur deze vergadering af. 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

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 

Uitje Dorpsraad Geert en 
Jolanda 

 

Nieuwe wandelroutes DR In samenwerking met horeca en vrijwilligers 

Wandelpad Misse-Fietspad DR Onderzoek voor mogelijkheid hiertoe 

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 


