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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 5 juli 2022 
 
Aanwezig:  G. Van Gorkum, K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. 

Heijden, mw. J. van Hoof (komt wat later), G. Van Kollenburg (komt wat later), S. v.d. 
Moosdijk en H. Verboort 

Afwezig: B. Van Ditmars  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 juni 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-subsidieaanvragen Carnavalscomité en Sinterklaascomité. 
 Door verschillende omstandigheden hadden het carnavalscomité en het Sinterklaascomité de  
 subsidieaanvragen nog niet bij de gemeente ingediend. Van de gemeente kregen ze de  
 gelegenheid om dit alsnog voor 1 juli te doen. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 20 juni 2022 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-nieuwe verzoeken openbaar gebied 
 Door personeelstekort en de grote vraag van buiten worden door de gemeente voorlopig geen nieuwe  
 verzoeken opgepakt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor ons project wandelpad de Misse. 
-afscheid Diane van Erp 
 Diane van Erp heeft aangegeven te willen stoppen als sociaal/ opbouwwerker van welzijn de Meierij en dus  
 Ook voor Olland. Dat vinden we jammer omdat ze zeer betrokken was bij ons dorp en zich op allerlei tereinen 
heeft ingezet. We hopen op een goede vervanger. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
Mails van de gemeente: 
-kort verslag kennismakingsgesprek met nieuwe contactwethouder Jan van Burgstede. 
 De voorzitter en de secretaris waren aanwezig bij dit prima verlopen gesprek op 20 juni in de Loop’r. 
 We hebben informatie uitgewisseld over onder andere onze werkwijze en het maandelijks overleg met  
 onze buurtadviseur. Ook kwam het speerpuntdocument aan de orde. Daarbij ging het met name  over de  
 thema’s die behoren tot de portefeuille van de wethouder: ruimtelijke ordening, openbare ruimte en  
 infrastructuur. De gemeente gaat een kaartje maken met  alle mogelijke bouwlocaties op langere  
 termijn voor Olland. De wethouder hecht veel waarde aan een dergelijke structuurvisie. 
 Op dinsdag 4 oktober maakt de wethouder kennis met de gehele dorpsraad tijdens onze reguliere  
 vergadering. 
-kort verslag gesprek Dorpsraad met welzijn de Meierij en de gemeente over mogelijkheden voor sport en  
 bewegen in Olland 
 Zie bij agendapunt 5. 
-ontvangstbevestiging aanmelding Dorpsraad ( Ad en Jolanda) voor Platformbijeenkomst Wijk en  
 Dorpsraden op 12 juli in Boskant. Helaas kan Jolanda op de 12e niet mee. 
-verzoek om controle gegevens Dorpsraad op website Sociale WegWijzer van de gemeente 
 De secretaris heeft de gegevens gecontroleerd. 
-brief voor aanwonenden Ollandseweg  met informatie over opstarten project herinrichting Ollandseweg  
 tussen Den Toel en de rotonde 
 Zie bij agendapunt 5. 
-uitnodiging voor bijeenkomst Dag van de Verbeelding op 30 september van 15/00 – 20.00 uur 
 Diverse personen vanuit allerlei disciplines waaronder de rijksbouwmeester Floris van Alkenmade geven hun  
 visie op de toekomst van de gemeente Meierijstad. De voorzitter gaat in ieder geval naar deze bijeenkomst.  
 Hij stuurt de uitnodiging ook nog door naar Carla, Gerrit en Stephan die misschien ook interesse hebben. 
 
Overige ingekomen mails: 
-verzoek om medewerking aan onderzoek studenten Wageningen University in opdracht van de Dorpsraad  
 Zijtaart en de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant in de week van 6 – 10 juni 
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 Door het grote aantal aanmeldingen voor een interview moest de organisator een selectie maken. Olland  
 viel daarom, helaas voor ons, buiten de boot. Tijdens de presentatie van het eindrapport kwamen de  
 studenten tot de conclusie dat het beter was dat de kleine kernen zouden moeten groeien tot minimaal 2500  
 inwoners. 
-contactformulier Dorpsraad met het verzoek om aanwezig te zijn bij het jubileumfeest 40 jaar buurtvereniging  
 De Neij Buurt 
 Vanwege het late tijdstip van toezending was het voor de Dorpsraad niet mogelijk om op dit verzoek in te  
 gaan. 
 

5.  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, en het 
plan van M. van Hoof. In juni heeft de gemeente een gesprek gehad met de projectontwikkelaar van de kerk. 
Het ziet er naar uit dat in september een concreet plan voor de kerk en omgeving op tafel ligt. Mochten er 
onverhoopt grote obstakels zijn m.b.t het achterliggende terrein i.r.t het te ontwikkelen plan dan, zo heeft de 
Dorpsraad aangegeven naar de gemeente, is er wellicht een mogelijkheid is om een speelveldje te creëren bij 
het sportpark. Dan is er minder ruimte nodig voor de leerlingen van de basisschool, de deelnemers van de 
kinderopvang en de buurtkinderen. 
In het najaar plannen we over het thema bouwen een afspraak met de verantwoordelijke wethouders Rik 
Compagne ( volkshuisvesting) en Jan van Burgstede (ruimtelijke ordening). We kijken nog of we dit samen 
doen met onze collega’s uit Boerdonk en Keldonk. 
 
Proefproject verbetering kwaliteit buitengebied Ollandseweg 
De voorzitter en de secretaris waren aanwezig bij de druk bezochte inloopbijeenkomst op 20 juni in het Rooise 
Bestuurscentrum, Bij verschillende ontwerp- en gesprekstafels konden de bezoekers informatie inwinnen en 
aandachtspunten en opmerkingen indienen. Bij de tafel voor Recreatie en Toerisme hebben we als Dorpsraad 
aandacht gevraagd voor het wandelpad de Misse. Dit valt wel buiten het proefproject maar toch….. 
Het is een goede zaak dat we als Dorpsraad al eerder op twee momenten onze opmerkingen hebben 
ingediend. 
Het is een omvangrijk project dat uiteindelijk een blauwdruk moet opleveren voor de gehele gemeente. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
World cleanup day: hoe, wat, wie? 
Voor het aparte onderdeel van deze dag, de inzameling van oud kunststof /plastic tuinmeubilair bestaat vanuit 
de kern Rooi, Boskant en Nijnsel weinig animo / draagvlak om mee te werken. Carla informeert bij de 
voorzitter van de wijkraad Plein in schijndel ( de initiatiefnemer) of het mogelijk is dat de aparte 
inzamelcontainer voor dit onderdeel in Olland geplaatst kan worden. 
Bij een project dat problemen geeft, zoals dit, is het verstandig om tijdig de voorzitter in te lichten. 
Voor de inzameling van het zwerfafval in de openbare ruimte op 17 september benaderen we de Ollandse 
buurtverenigingen. Den Achterhoek doet sowieso mee.De gemeente ondersteunt deze actie door het 
beschikbaar stellen van bijvoorbeeld afvalknijpers en hesjes. Ook haalt de gemeente het ingezamelde 
zwerfafval op. 
Als het doorgaat willen we voor de promotie van de actie een aparte flyer opstellen die we tijdig huis aan huis 
in Olland bezorgen. 
 
Openbare  ruimte 
Project Pastoor Smitsstraat, Dorpsplein en kunstwerk  
De gemeente heeft laten weten dat nog voor de zomervakantie het kunstwerk werkt. 
Het informatiebord over het kunstwerk kan in overleg met de gemeente geplaatst worden. Ook het 
bedrijfsbordje van Richard Markus krijgt een plekje op het Dorpsplein. 
Geert meldt nog even bij de gemeente dat nog niet alle bomen goed recht staan. 
 
Project Ollandseweg / Laarzenpad / wandelpad De Misse 
De aanwonenden van de Ollandseweg tussen  Den Toel en de rotonde Rijckevorsel van Kessellaan  hebben 
een brief in de bus gekregen over hert opstarten van het project voor de herinrichting van deze weg. De 
gemeente  start nu met een bomenonderzoek en een onderzoek naar de kwaliteit van het asfalt. In september 
organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het project. Daarna volgen een schetsontwerp, een 
voorlopig ontwerp en uiteindelijk het definitieve ontwerp. Het opstellen van een bestek en de aanbesteding 
volgen later. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van 2023 de uitvoering opgepakt wordt. 
Deze informatie hebben we ook in het kort opgenomen in de nieuwsbrief. 
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Laarzenpad 
Niet het kadaster maar de gemeente zelf heeft het inmeten uitgevoerd. 
 
Wandelpad de Misse 
Door personeelstekort en de grote vraag van buiten worden door de gemeente voorlopig geen nieuwe  
 verzoeken opgepakt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor ons project wandelpad de Misse.. 
 
Mobiliteitsvisie/verkeershinder/verkeersveiligheid 
De gemeente wil opnieuw verkeerstellingen houden om de cijfergegevens weer te actualiseren ( voor en na de 
coronatijd). 
Langs de Slophoosweg zijn op enkele bomen al de verkeersstickers 60 km opgehangen. 
 
Kermis 
Carla informeert de leden over de stand van zaken. De Ollandse Dorpskapel verzorgt dit jaar de verkoop van 
oliebollen en friet/snacks. Dit geeft ze ook door aan Den Toel. 
De aanvraag voor de evenementenvergunning voor de kermis is verstuurd via het formulier op de 
gemeentelijke website. De aanvraag is op 29 juni gepubliceerd in het overzicht van de vergunningen. 
Den Toel heeft een aanvraag ingediend voor het organiseren van nevenactiviteiten rondom de kermis. 
 
Cultuur, welzijn en zorg 
Problematiek kinderopvang Olland 
Op 18 juli gaat de Dorpsraad ( Ad, Carla en Kevin) in gesprek met de Verbinding en de directeur van de 
basisschool. Hoe staan we ervoor en wat zijn de toekomstverwachtingen zijn vragen die dan aan de orde 
kunnen komen. 
 
Sport en recreatie 
Vitaliteit en gezondheid: meer bewegen voor jong en oud 
De voorzitter informeert de leden over het gesprek op 20 juni met welzijn de Meierij en de gemeente over de 
mogelijkheden voor sport en bewegen in Olland. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften 
van onze inwoners is het belangrijk dat zoveel mogelijk Ollanders de enquete over de sportdeelname in 
Meierijstad invullen. Sommige inwoners hebben van de gemeente hierover een brief ontvangen om mee te 
doen ( steekproef). Maar we hebben het verzoek ook meegenomen in onze nieuwsbrief. Het zal lastig zijn om 
te achterhalen hoeveel Ollanders de enquete ingevuld hebben omdat alleen de 4 cijfers van de postcode werd 
gevraagd om in te vullen. 
De secretaris heeft intussen een overzicht opgesteld van de huidige mogelijkheden qua sport en bewegen in 
Olland. De voorzitter neemt contact op met de gemeente om een vervolggesprek te plannen in augustus 
waarbij ook Harrie en Kevin aanwezig zijn. 
Misschien ontstaan door de herschikking van de sportvelden op Ekkerzicht daar ook mogelijkheden voor sport 
en bewegen. 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
De voorzitter en Kevin zijn naar de twee thematafelbijeenkomst op 14 juni (Kevin) en op 21 juni (Ad) geweest. 
De opkomst was niet geweldig. We redden het niet met zonnepanelen, windmolens e.d. 
Ad en Kevin kunnen beide niet aanwezig zijn bij de afsluitende bijeenkomst op 12 juli. De voorzitter geeft dit 
door aan de gemeente. 
 
 

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

 
7. wat verder ter tafel komt / rondvraag 

 
Aanvulling op de agenda van de vergaderingen 
Bij agendapunt 4 ingekomen stukken voegen we toe: korte mededelingen door de voorzitter 
 
Nieuwe manier van vergaderen 
In de vergadering van september praten we over een mogelijke nieuwe manier van vergaderen. 
De leden denken alvast na over de mogelijkheden. 
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Welkompakketje voor nieuwe inwoners van Olland 
De nieuwe inwoners van Olland kregen tot voor kort een usb-stick met informatie over Olland. Maar die 
informatie is inmiddels achterhaald en het werken met een usb-stick is in deze tijd ook niet meer zo praktisch. 
De leden denken na over een mogelijk alternatief. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een kleurrijke flyer 
met foto’s van Olland en een verwijzing / QR-code naar de website www.skonolland.nl 
we zetten dit onderwerp op de agenda van de volgende vergadering. 
 
Inspiratiebijeenkomst Zorg voor Doy op 16 juni 
Gerrit stond met de andere deelnemers op 16 juni voor een gesloten deur. Het bleek dat de organisatie op de 
avond ervoor de bijeenkomst had afgelast vanwege het geringe aantal deelnemers. Maar de organisatie was 
wel vergeten  om de aangemelde personen hiervan op de hoogte te stellen. 
 
Notulen vergaderingfen versturen naar contactwethouder en buurtadviseur 
Na vaststelling sturen we de notulen van onze vergaderingen ook naar de contactwethouder en de 
buurtadviseur. 
 
De voorzitter wenst iedereen een fijne vakantie toe en bedankt de leden voor hun inbreng en inzet. 
 
 
 
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 


