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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering  7 maart 2022 
 
Aanwezig:  K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn ( vanaf 20.45 uur), A. v.d. 

Heijden, mw. J. van Hoof, G. van Kollenburg, S. v.d. Moosdijk ( via een digitale verbinding) 
en H. Verboort 

Afwezig B. Van Ditmars, G. van Gorkum  
 

1. opening en vaststelling van de ,agenda 
De voorzitter opent deze vergadering die is verzet naar maandag 7 maart 2022 en heet iedereen welkom. 
De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2.  verslag vergadering Dorpsraad van 1 februari 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-nieuwe wetgeving WBTR 
 Door de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is het nodig om de statuten van onze  
 stichting aan te passen. Van Wijkraad Plein krijgen we hierover nog informatie. 
-maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag 
 Als Dorpsraad vragen we het Steunpunt Vrijwilligers / Welzijn De Meierij om advies welke maatregelen voor    
 onze organisatie nodig zijn. 
-notulen vergaderingen 
 Enkele Dorpsraden sturen de notulen van hun vergaderingen ter informatie door aan de gemeenteraad. 
 We kijken nog of wij dat ook gaan doen. 
 

3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 21 februari 2022 
De leden zijn in het bezit van de verslagen.  
Naar aanleiding van deze verslagen: 
Stormschade 
Door de storm zijn op het Dorpsplein 2 lindebomen omgewaaid. De gemeente stelt een onderzoek in naar de 
oorzaak en de huidige grondsamenstelling op die plek. 
Laarzenpad 
Door de gemeente is onderhoud uitgevoerd aan het Laarzenpad. Maar op een gedeelte is de grond afgekalfd. 
We melden dit bij de gemeente. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
-verslag bijeenkomst Seniorenraad Meierijstad over hun beleidsplan 
 De secretaris stuurt het verslag door maar de leden 
-diverse mailtjes over de bijeenkomst In gesprek met de politiek op 12 februari in Boerdonk 
-contactformulier Dorpsraad: defecte straatverlichting op een gedeelte van de Ollandseweg. 
  De verlichting is inmiddels gerepareerd. 
-contactformulier Dorpsraad: omgewaaide bomen op het Dorpsplein 
 Zie bij agendapunt 3. 
-verzoek gemeente Meierijstad: Wij horen graag uw  mening over de behandeling van onze subsidieaanvraag  
 2021.  De secretaris vult de vragenlijst in. 
 
            5. speerpunten Dorpsraad Olland 2022 - 2027 
De leden stemmen in met het concept speerpuntendocument. 
Voorop bij elk thema zetten we kort en bondig de doelstelling / het speerpunt met de hoogste prioriteit. 
Daaronder volgt dan de uitwerking. 
Geert,, Kevin en Stephan kijken tekstueel naar de inhoud en geven hun opmerkingen voor  14 maart door aan 
de voorzitter. 
Na de definitieve vaststelling sturen we het document ook naar de politieke partijen. 
 
Inhoudelijke opmerkingen / aanvullingen 
-structuurvisie 
De suggestie geopperd tijdens het gesprek met de VVD om een structuurvisie voor Olland op te stellen nemen 
we niet over. 
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Wel willen we in samenwerking met de gemeente in kaart brengen waar in Olland nog gebouwd kan worden. 
Per locatie dienen dan de plussen / minnen en de mogelijke belemmeringen vermeld te worden. 
–onderwijs en kinderopvang 
Het in stand houden van de basisschool als essentiële voorziening voor ons dorp krijgt bij dit thema de 
hoogste prioriteit. 
Daar zetten we ook kinderopvang bij. Het blijkt dat jonge gezinnen met kinderen niet in Olland willen wonen 
omdat er beperkte capaciteit bij de huidige kinderopvang is. Ook is er een grote wachtlijst. Het 
personeelstekort is daar een van de oorzaken van. 
-activiteiten voor alle doelgroepen 
 Hierbij moeten we de groep jeugd van 10 – 18 jaar zeker niet vergeten. 
 
            6.  openbare vergadering Dorpsraad 2022 
De Dorpsraad wil op dinsdag 10 mei 2022 een openbare bijeenkomst houden voor alle inwoners van Olland. 
Op de agenda staat dan een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik aan de hand van het 
speerpuntendocument. 
Het hoofdthema van de bijeenkomst is de energietransitie. Hiervoor nodigen we de gemeentelijke projectleider 
uit voor een inhoudelijke toelichting. Daarnaast nodigen we ook de politiek verantwoordelijke wethouder uit. 
De secretaris stelt een overzicht op van de onderwerpen die de laatste tijd aan  de orde zijn geweest bij de 
Dorpsraad en de bereikte resultaten. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in De Loop’r en duurt tot 21.00 / 21.30 uur. 
De voorzitter reserveert de datum bij De Loop’r. 
 

7. stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
Wonen en bouwen 
Terugkoppeling gesprekken over bouwplannen Olland 
De voorzitter informeert de leden over de voortgang/ stand van zaken. 
Op het bouwplan van Maarten van Hoof zijn enkele stedenbouwkundige opmerkingen gemaakt. 
Op de plek van De Dorpsherberg is aan de Pastoor Smitsstraat ruimte voor 3 woningen en om de hoek aan 
Het Binneveld ruimte voor 2 woningen. 
De voorzitter neemt contact op met de gemeente voor een update van de plannen. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
In gesprek met de politiek op 12 februari en op 5 maart 
De bijeenkomst met de politieke partijen in Boerdonk op 12 februari en de ontmoeting met de VVD op 5 maart 
in Olland leverde goede gesprekken op. 
We hebben onze speerpunten weer voor het voetlicht kunnen brengen. 
Het blijft een goede zaak om contacten te onderhouden en ons te manifesteren. 
 
Bevrijdingsmaaltijd op 5 mei 
De Dorpsraad heeft gereageerd op de praktische vragen van de gemeente. We wachten de vervolgstappen 
van de gemeente even af. 
Daarna nemen we contact op met De Loop’r over de mogelijke verdere invulling van dit mooie initiatief. 
Ad, Carla, Harrie en  Jolanda zijn vanuit de Dorpsraad betrokken bij de maaltijd. 
 
Vitaliteit en gezondheid: in gesprek met sports2replay en gemeente  
De Dorpsraad gaat in gesprek met het bedrijf Sports2play over de mogelijkheden in Olland voor een 
multifunctionele bewegingsplek met diverse toestellen. We willen gaan onderzoeken of iets dergelijks i.c.m het 
vitaliteitsakkoord van de gemeente een toegevoegde waarde voor Olland kan zijn en mogelijk ook iets kan 
toevoegen aan de activiteiten in De Loop’r. De komende tijd wordt echt een verkennende fase en voorlopig is 
er nog niets zeker. De secretaris onderhoudt het contact met dit bedrijf om een gesprek in te plannen. 
In Vorstenbosch is iets vergelijkbaars intussen gerealiseerd (beweegtuin). 
 
Openbare  ruimte 
Project Pastoor Smitsstraat 
De scheefstaande bomen en lantaarnpalen zijn inmiddels weer rechtgezet. Nog niet alle zaken zijn afgewerkt. 
. 
Kunstwerk Dorpsplein 
Geert neemt contact op met de gemeente hoe het nu staat met het kunstwerk.  
De tekst voor het infobord is gereed. 
 
Mobiliteitsvisie/verkeershinder/verkeersveiligheid 
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Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
 
Cultuur en recreatie 
Kermis 
De verzorging van het horecagedeelte bij de kermis door De Loop’r heeft relatief maar weinig opgeleverd. 
Op 15 maart staat een overleg gepland met de uitbater van Den Toel om te kijken naar de mogelijkheden voor 
een kermis rondom zijn bedrijf. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
Plannen zonneparken langs de Schootsedijk 
Zoals bekend zijn er problemen met de capaciteit van het huidige stroomnetwerk. Daarom onderzoekt de 
initiatiefnemers nu de mogelijkheden voor tijdelijke energie/stroomopslag op de betrokken locaties. 
De reguliere vergunningsaanvraag voor een locatie is inmiddels opgestart. Deze procedure neemt zo’n 26 / 28 
weken in beslag. Maar het onderzoek kan hierop vertragend werken. 
 

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

9. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
Uitreiking vrijwilligersprijs De Beuk 
De voorzitter is al in het bezit van de oorkonde en de onderscheiding. De secretaris zorgt nog voor een 
bloemetje. Naast de voorzitter zijn ook nog twee leden van de Dorpsraad aanwezig bij de uitreiking. 
 
Nieuwsbrief: onderwerpen voor de 1e  uitgave 2022 
In de eerste Nieuwsbrief van 2022 bestreden we aandacht aan onder andere: hondenpoep, het 
speerpuntendocument, de openbare bijeenkomst op 10 mei, de uitreiking van De Beuk, de Bevrijdingsmaaltijd 
 
Uitje Dorpsraad 
Het uitje staat nu gepland op zondag 10 april 2022.. Dennis is daarbij ook aanwezig. 
 
Nieuw lid Dorpsraad 
Kevin benadert een mogelijke kandidate voor het lidmaatschap van onze Dorpsraad. 
 
Kleine attentie contact/wijkwethouder 
vanwege de prettige samenwerking en de goede contacten in de afgelopen bestuursperiode 
geven we een “Ollands pakketje” aan onze contact/wijkwethouder Menno van Rozendaal/ 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Aanvraag subsidie 2023-2026 
voor 1 juni 2022 

Ben en Harrie Indienen begroting met opgave maatregelen tegen/ 
ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag 

Financieel jaarverslag 2021 Ben Opstellen en voorleggen aan de leden / kascontrole 

Uitwerking Wt Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen 

Harrie Uitzoeken / In kaart brengen wat de gevolgen van 
deze wet zijn voor de Dorpsraad 

Opgave / registratie UBO’s: 
Ultimate Beneficial Owners 

Harrie Dit verzoek van de Kamer van Koophandel 
uitwerken 

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 

Instellen voordracht 
commissie 

DR Voordracht tbv de Beuk en Koninklijke 
onderscheiding incl bijbehorende protocollen 

 
 



4 
 

Focuspunten 2022: 
Wonen en bouwen    Ad, Stephan 

Onderwijs, Zorg en Welzijn   Gerrit, Harrie en Jolanda 

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


