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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 7 juni 2022 
 
Aanwezig:  B. Van Ditmars, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. van 

Hoof, S. v.d. Moosdijk (via een digitale verbinding) en H. Verboort 
Afwezig G. Van Gorkum, K. van der Heeden en G. Van Kollenburg     
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen welkom. Hij baalt ervan dat ook deze keer weer een 
aantal leden zich afgemeld hebben voor deze vergadering. Dit werkt niet echt motiverend. 
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 3 mei 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-actielijst 
 Eind mei heeft de Dorpsraad de subsidieaanvraag voor de periode 2023-2026 naar de gemeente verstuurd. 
 De opgave voor de registratie van de UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) is inmiddels verstuurd naar de  
 Kamer van Koophandel. 
 De penningmeester heeft het financieel jaarverslag 2021 opgesteld en meegestuurd met de  
 subsidieaanvraag. 
 Deze 3 onderwerpen kunnen van de actielijst verwijderd worden. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 16 mei 2022 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-Laarzenpad: In tegenstelling tot de in het verleden gemaakte afspraken tussen de gemeente, het waterschap 
en de  grondeigenaren blijft het Laarzenpad een punt van zorg. Ook nu volgt er weer overleg tussen de 
gemeente en het waterschap. De vele personele wisselingen dragen ook niet bij aan een vlot verloop. 
 De gemeente heeft intussen wel enkele maaiwerkzaamheden uitgevoerd. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
Mails van de gemeente: 
-evaluatie Bevrijdingsmaaltijd 5 mei 2022 
 De voorzitter heeft de vragenlijst ingevuld. 
-overzicht data thematafels in het kader van de voorwaarden voor duurzame energieopwekking  in Meierijstad 
 Zie bij agendapunt 6. 
-kort verslag overleg Dorpsraad met de gemeente over het proefproject Verbetering kwaliteit buitengebied  
 Ollandseweg, Zie bij agendapunt 6. 
-informatie over de planning van de werkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelkabel voor Ziggo/  
 Vodafone van de zendmast naar het glasvezelverdeelstation aan Het Binneveld. De bewoners van het  
 gedeelte van de Pastoor Smitsstraat waar het werk wordt uitgevoerd zijn echter niet geinformeerd over deze  
 klus. 
 Ook langs een gedeelte van de Slophoosweg zijn borden geplaatst voor de uitvoering van werkzaamheden.  
 Ook hier is het voor de bewoners niet duidelijk wat er gaat gebeuren. 
-uitnodiging Platformbijeenkomst Dorps- en Wijkraden op 12 juli 2022. 
 Vanuit Olland gaan Ad en Jolanda naar de bijeenkomst. De secretaris geeft dit door  
 aan de gemeente. 
-uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Coby van der Pas en Harry van Rooijen op 14 juni 
 De voorzitter en Gerrit gaan namens de Dorpsraad naar deze receptie. Als afscheidscadootje zorgt de  
 secretaris voor twee klein Ollands pakketjes. 
-ontvangstbevestiging van de gemeente voor de ingediende subsidieaanvraag 
De secretaris neemt contact op met het Carnavalscomite of zij ook de subsidieaanvraag hebben ingediend. 
-informatie over het besluit van de gemeente over de aanleg van windmolens 
 Zie bij agendapunt 6. 
-verzoek voor het doorgeven van het juiste websiteadres van de Dorpsraad 
 De voorzitter heeft de link doorgestuurd. 
-reactie op onze mail over de onderhoudstoestand van de openbare ruimte in Olland 
Overige ingekomen mails: 
-verzoek om medewerking aan onderzoek studenten Wageningen University in opdracht van de Dorpsraad  



2 
 

 Zijtaart en de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant in de week van 6 – 10 juni 
 De Dorpsraad werkt mee aan dit onderzoek voor het opstellen van een Toekomstvisie. Maar tot op heden  
 hebben we nog geen reactie gehad op onze aanmelding. 
-contactformulier Dorpsraad met verzoek Pvd A/GroenLinks om bij te praten 
 De voorzitter heeft enkele mogelijke data voor een gesprek doorgemaild naar Wouter v.d. Staak. We hebben  
 nog geen reactie ontvangen, 
-contactformulier Dorpsraad met verzoek om contactgegevens van De Loop’r aan te passen op de website 
 De gegevens zijn gewijzigd. 
-contactformulier Dorpsraad met het verzoek om vermelding van enkele evenementen van buurtvereniging  
 Den Achterhoek op de evenementenkalender. De genoemde data zijn op de kalender gezet. 
-verzoek Seniorenraad Meierijstad om informatie over de Energietoeslag zoveel mogelijk te verspreiden 
  We nemen het mee in de Nieuwsbrief van juni. 
-mail inwoonster van Olland over de geringe deelname aan de Bingo-avond in De Loop’r 
 De voorzitter heeft in een reactie aangegeven dat de Bingo door De Loop’r wordt georganiseerd en niet door  
 de Dorpsraad. 
-mail met uitnodiging voor de inspiratiebijeenkomst Zorg voor Doy  
 Deze mail is doorgestuurd naar Gerrit die naar de bijeenkomst op 16 juni gaat. 
 

5. evaluatie en verslag openbare vergadering Dorpsraad 11 mei 2022 
De leden zijn in het bezit van het verslag van de bijeenkomst. Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De bijeenkomst kende een redelijke opkomst met veel nieuwe gezichten / inwoners. Die waren met name 
aanwezig voor het onderwerp over de energietransitie. 
Van de buurtadviseur kregen we de tip om bij de presentatie van de onderwerpen / resultaten meer met 
illustraties / foto’s te werken. Dit zorgt voor meer levendigheid van de presentatie. 
De presentatie over de energietransitie was (te) lang / uitgebreid. 
De buurtadviseur zal de gemaakte uitspraken door de aanwezige raadsleden intern aankaarten. 
 

6.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
Wonen en bouwen 
Bouwplannen 
De voorzitter informeert de leden over de huidige stand van zaken van de bouwplannen van de kerk,. De 
Dorpsherberg en het plan van M. van Hoof. Verschillende aspecten komen daarbij aan de orde zoals de 
stedenbouwkundige invulling, de infrastructuur en de parkeernorm. 
 
Proefproject Verbetering kwaliteit buitengebied Ollandseweg 
Ad en Stephan waren aanwezig bij het eerste overleg met de gemeente op 10 mei. 
Vanuit de Dorpsraad is aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: 
vanuit de Dorpsraad zijn de volgende punten ingebracht: 

 Aan de randen van het dorp, en waar zich al bebouwingsconcentraties bevinden, kunnen we ons 
enkele aanvullende woningen voorstellen; 

 Deze twee punten vragen dus om evenwicht tussen het behoud van de parkachtige laan die de 
Ollandseweg is, het behoud van waardevolle doorzichten naar achterliggende natuur, en op de juiste 
locaties, en juiste architectuur en kavelgrootte, en aantallen, woningbouw mogelijk maken; 

 Niet te veel nieuwe (al dan niet hoofdfunctie) horeca toevoegen, want dat kan ten koste gaan van de 
bestaande horeca in het dorp, en die wordt daar juist zo gewaardeerd; 

 Versnellen van RO-procedures zou heel fijn zijn; 
 Kleinschalige ruimte voor arbeidsmigranten, i.p.v. grootschalig? Nu overigens lijkt het wel veel in B&B’s 

aanwezig in deze omgeving; 
 Extensieve vormen van recreatie (wandelpaden, fietsen); 
 Zuinig op het Dommeldalgebied, 

Tijdens deze vergadering wordt nog aandacht gevraagd voor een zorgvuldige afweging welke boomtypen je 
plaatst in het gebied. Er zijn soorten populieren die veel overlast geven. 
. 
Op 20 juni 2022 vindt de eerste informatiebijeenkomst voor de direct betrokkenen en de omwonenden plaats. 
Daar gaan de voorzitter, secretaris en misschien ook nog Stephan naar toe. 
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Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Bevrijdingsmaaltijd op 5 mei 
De voorzitter heeft voor de evaluatie de vragenlijst van de gemeente ingevuld. 
 
Openbare  ruimte 
Kunstwerk Dorpsplein 
Voor wat betreft het kunstwerk wil het technische gedeelte nog niet vlotten. 
De voorzitter informeert bij Geert naar de huidige stand van zaken. Indien nodig neemt hij daarna contact op 
met de buurtadviseur. 
 
Mobiliteitsvisie/verkeershinder/verkeersveiligheid 
De aanpak van de verkeersveiligheid op de wegen in het buitengebied is een energievretend project dat erg 
stroef verloopt. Het enige concrete resultaat tot nu toe is dat we stickers hebben gekregen om op de 
gemeentelijke kliko’s te plakken, Maar de meeste bewoners in hert betrokken gebied hebben geen kliko maar 
een bedrijfsafvalcontainers. Ook hebben wee een standaard brief gekregen bestemd voor de 
transportbedrijven die regelmatig in dit gebied komen. 
De gemeente wil opnieuw verkeerstellingen houden om de cijfergegevens weer te actualiseren ( voor en na de 
coronatijd). 
Ben neemt nog contact op met de gemeente. Ook bespreken we dit onderwerp met onze nieuwe 
contactwethouder Jan van Burgstede die ook verkeer in zijn portefeuille heeft. 
 
Kermis 
De aanvraag voor de evenementenvergunning voor de kermis wordt door de Dorpsraad ingediend en is in 
concept klaar. We vragen aan de gemeente om ook deze keer materiaal ( rijplaten) beschikbaar te stellen om 
het grasveld naast Den Toel goed te kunnen gebruiken. 
De secretaris stelt een kort mailtje op met het verzoek om de vastgestelde bijdrage van 2.000 euro van de 
gemeente voor de Ollandse kermis beschikbaar te stellen. 
Op het gebied van de catering volgt er nog overleg met de Ollandse Dorpskapel over hun mogelijke rol 
( verkoop oliebollen). Door omstandigheden kan De Loop’r dit jaar op cateringsgebied geen activiteiten 
organiseren. Indien nodig kunnen we misschien kijken om een frietwagen neer te zetten. 
Voor het kermisgebeuren stelt de Dorpsraad dit jaar maximaal 500 euro beschikbaar. 
 
Sport en recreatie 
Vitaliteit en gezondheid: meer bewegen voor jong en oud 
Tijdens de openbare bijeenkomst op 11 mei kreeg dit onderwerp zeer weinig bijval. 
Welzijn de Meierij gaat een gesprek plannen met de gemeente en de Dorpsraad over de mogelijkheden, 
wensen en behoeften op dit terrein. De contacten met het bedrijf Sports2Play zetten we even op een laag pitje. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
Op het gebied van de zonneparken is op dit moment weinig nieuws te melden. 
Het is niet mogelijk om extra windmolens te plaatsen in de 4 aangewezen zoekgebieden binnen de gemeente. 
Die molens blijken  het radarverkeer  voor vliegtuigen van vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport teveel te  
hinderen. 
De voorzitter en Kevin gaan naar de twee thematafelbijeenkomst op 14 juni (Kevin) en op 21 juni (Ad). 
 

7. inwonersmutaties: uitwisseling informatie over nieuwe inwoners, verhuizingen, geboorten 
Er zijn geen mutaties te melden. 
 

8. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
Jaarrekening Dorpsraad 2021 
De jaarrekening 2021 is meegestuurd met de subsidieaanvraag voor de periode 2023-2026. 
 
Problematiek kinderopvang Olland 
Net als in geheel Nederland kampt ook de Ollandse kinderopvang met personeelstekort en ruimtegebrek. 
Ze gebruiken nu al een klaslokaal van de basisschool voor kinderopvang. 
De Dorpsraad kijkt welke rol we op dit terrein eventueel kunnen vervullen. Daarom gaan de voorzitter, Carla 
en Kevin in gesprek met de kinderopvangorganisatie De Verbinding. Jolanda benaderd eerst daarvoor de 
directeur van de Ollandse basisschool alvorens we in gesprek gaan met de Verbinding. 
Voor Olland is de kinderopvang een zeer belangrijke basisvoorziening die ook een belangrijke rol speelt bij de 
afweging voor ouders met kinderen om zich te vestigen in Olland. 
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Uitgave 2e Nieuwsbrief 2022 
Onderwerpen voor deze uitgave zijn de kermis ( Carla), kort verslag jaarvergadering (Jolanda), 
energietoeslag( Harrie), Laarzenpad, wandelpad De Misse, zendmast. 
Graag voor 26 juni input aanleveren bij de voorzitter. In de week van 4 juli wordt de Nieuwsbrief huis aan huis 
bezorgd. 
 
Onderhoud speeltuintje op de hoek Het Binneveld / Schoolstraat 
Het onderhoud van het speeltuintje werd tot op heden altijd uitgevoerd door leden van de buurtvereniging De 
Neij Buurt. Vaak werd dit onderhoud gedaan op de dag van NL Doet van het Oranjefonds. Daar kregen ze dan 
een kleine bijdrage voor. 
Het is niet zo dat de Dorpsraad het onderhoud verzorgd. Dit in tegenstelling tot wat er staat in het verzoek aan 
de Ouderraad van de basisschool voor medewerking./ 
 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 

Onderwerpen Wie Actie 

Uitwerking Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen 

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

Verkeerssituatie buitengebied Ben Werkgroep Inventariseert mogelijkheden 

Nieuwe wandelroutes DR In samenwerking met horeca en vrijwilligers 

Wandelpad Misse-Fietspad DR Onderzoek voor mogelijkheid hiertoe 

Instellen voordracht 
commissie 

DR Voordracht tbv de Beuk en Koninklijke 
onderscheiding incl bijbehorende protocollen 

Gesprek met de Verbinding DR Afspraak regelen zodra afgestemd is met BS 

 
Speerpunten   Uitvoering door 
Bouwen   Ad en Stephan 

Energietransitie  Ad en Kevin 

Openbare ruimte  Geert en Hans (Ad) 

Verkeer en veiligheid  Ben en Jolanda 

Onderwijs   Carla en Kevin 

Zorg, welzijn en cultuur Gerrit en Harrie 

Sport en recreatie  Ad, Geert en Kevin 

Kermis    Jolanda en Carla 


