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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 6 september 2022 
 
Aanwezig:  G. Van Gorkum, K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. 

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

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen welkom. Hij betreurt het 
dat weer veel leden niet aanwezig zijn.  
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 5 juli 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 18 juli 2022 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-afscheid Diane van Erp 
 Tijdens het maandelijks overleg op maandag 5 september 2022 hebben we afscheid genomen van Diane 
van  
 Erp. Voor haar inzet en betrokkenheid voor Olland kreeg ze namens de Dorpsraad een Ollands pakketje. 
 Met haar opvolgster, Manon van Hal, heeft onze voorzitter een kennismakingsgesprek op 29 september 
2022. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
Mails van de gemeente: 
-onderzoeksresultaten studenten Wageningen University: Visie Meierijstad 2050 
-informatie Woningbouwrealisering 2021 en Programmering voor de toekomst 
 In 2021 is in Olland 1 nieuwe woning gerealiseerd. Dit is de helft van de nieuwe tweekapper aan de Pastoor  
 Smitsstraat. De huidige woningbouwcapaciteit voor Olland bedraagt 86 woningen. 
-gesprek met gemeente over sport en bewegen is verzet van donderdag 1 september 2022 naar donderdag  
 15 september 2022 
-uitnodiging gemeente voor eerste overleg met de stakeholders voor het project herinrichting Ollandseweg 
op  
 27 september 2022 
-akkoordbevestiging aanvraag bijdrage leefbaarheidsbudget voor World Cleanup day / landelijke  
 opschoondag op 17 september202 
-verleende evenementenvergunning voor de Ollandse kermis 
-informatie en presentaties van de Platformbijeenkomst Wijk en Dorpsraden van 12 juli 
-aankondiging vakantie van de Buurtadviseur 
 
Overige ingekomen mails/ post: 
-contactformulier Dorpsraad met aanmelding mogelijke kandidaat voor lidmaatschap Dorpsraad 
 De voorzitter heeft gereageerd op dit mailtje. 
-nieuwe datum voor inspiratiebijeenkomst Zorgen voor Doy op 6 oktober 2022 
 Deze mail is doorgestuurd naar Gerrit van Gorkum. 
-gesprek met De verbinding en de basisschool op 18 juli is door omstandigheden niet doorgegaan 
-ontvangstbevestiging Kamer van Koophandel van inschrijving Dorpsraad in UBO register 
-uitnodiging voor Leefbaarheidsfestival op 3 oktober in Beers 
-agenda voorzittersoverleg Wijk en Dorpsraden op 1 november 2022\ 
-overleg Dorpsraden Boerdonk, Keldonk. Zijtaart, Mariaheide en Olland voor presentatie op Dag van de  
 Verbeelding 
-verzoek De Loop’r: een aantal leden sluiten aan bij de bestuursvergadering op 19 september 2022 
-flyers Een Kern met Pit – idee voor je Buurt 
-mails (20) met aanmeldingen inwoners van Olland voor deelname aan de World Cleanup day / landelijke  
 opschoondag op 17 september 2022 
-uitnodiging StatKraft voor Open Energiedag op 17 september o[p het zonnepark in Budel Dorpplein 
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5.  overleg over mogelijke nieuwe manier van vergaderen 
Tijdens de huidige manier van vergaderen is er vaak sprake van eenrichtingsverkeer. Dan informeert de 
voorzitter aan de hand van een omvangrijke agenda de leden over de laatste stand van zaken/ / 
ontwikkelingen. De leden bespreken de mogelijkheden om de manier van vergaderen te wijzigen / aan te 
passen. Uitgangspunt voor de Dorpsraad blijft het speerpuntendocument. Misschien kunnen we elk jaar een 
lijstje maken van de te behandelen speerpunten in dat jaar (werkprogramma). Het is ook belangrijk dat het 
eigenaarschap van de speerpunten vastgelegd wordt. Dan kunnen de eigenaren bij de vergadering input 
leveren over de stand van zaken. Ook kunnen wee kijken naar de lijst van ingekomen stukken om deze 
verder op belangrijkheid te selecteren. De voorzitter en de secretaris kijken naar de agenda van de 
vergadering. 
 

6,  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
Wonen en bouwen 
Bouwplannen 
De voorzitter informeert de leden over de huidige stand van zaken van de bouwplannen. De bouwplannen 
van De Dorpsherberg en van Maarten van Hoof komen dit najaar in de fase van de vergunningaanvrragen. 
Als dezer procedures soepel verlopen is de verwachting dat in de loop van 2023 deze plannen tot uitvoering 
komen. Het bouwplan voor de kerk verloopt zeer moeizaam. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
World cleanup day: stand van zaken? 
Eind augustus is huis aan huis in Olland een brief verspreid om deelnemers te werven die mee willen doen 
met de zwerfafval inzamelingsactie. Ook de inzamelingsactie van hard kunststof werd in die brief 
aangekondigd, 
Op dit moment hebben zich zo’n 40 personen aangemeld om mee te doen aan de inzamelingsactie voor 
zwerfafval. De deelnemers worden via mail geïnformeerd over het programma op zaterdag 17 september. 
Om 9.45 uur komen de deelnemers bij De Loop’r bijeen. Na een welkomwoordje met koffie gaan de 
deelnemers op pad. Om 12.30 uur komen ze daar ook weer terug voor de afsluiting met soep en een 
broodje. 
Door de organisatie is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het 
leefbaarheidsbudget. De bijdrage is toegekend. De gemeente stelt ook grijpers, handschoenen, hesjes en 
vuilniszakken  beschikbaar voor de deelnemers. De vuilniszakken met zwerfafval haalt de gemeente ook 
weer op. 
Voor de inzameling zijn 10 routes opgesteld die de deelnemers te voet of met de fiets kunnen afleggen. 
Over de container voor het inzamelen van hard kunststof neemt Carla nog contact op met W.. v.d. Rijdt. 
De Plastic Recycling Company levert de container op zaterdagmorgen af. Naast twee medewerkers van dit 
bedrijf staan ook de voorzitter en de secretaris van de Dorpsraad bij de container. 
 
Dag van de Verbeelding op 30 september 
De voorzitter heeft in de afgelopen tijd gesprekken gehad met collega Dorpsraden uit Boerdonk, Keldonk. 
Zijtaart en Mariaheide.. 
Voor de presentatie van de deelnemende Dorpsdraden wordt een gedicht opgesteld. 
Carla en Gerrit zien af van deelname aan deze dag in Eerde. 
 
Openbare  ruimte 
Project Pastoor Smitsstraat, Dorpsplein en kunstwerk  
De rekeningen voor het informatiebord en tekstschrijver zijn betaald. De installatie moet nog wel verder 
worden ingeregeld. 
Het opgestelde persbericht Kunstwerk De Bron in ere hersteld heeft in DeMooiRooiKrant, op hun website en 
op Facebook gestaan. 
Gerrit informeert nog de weduwe van beeldend kunstenaar Kees Wevers dat het door hem gemaakte 
kunstwerk in ere hersteld is,. 
Daarmee wordt dit zeer succesvol verlopen project afgerond. 
 
Bij de tekst over De Bron op onze website plaatsen we ook nog het door de Stadsdichter van Meierijstad  
opgestelde gedicht over Olland. 
 
Project herinrichting Ollandseweg  
Op dinsdag 27 september 2022 overlegt de gemeente voor de eerste keer met de stakeholders die 
betrokken zijn bij dit project. Vanuit de Dorpsraad zijn Ad, Geert en Hans aanwezig. 
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Op woensdag 12 oktober 2022 staat de eerste informatieavond voor de bewoners e.d. op het programma. 
 
Kermis 
Carla informeert de leden over de stand van zaken. Dit jaar staan op de nieuwe locatie naast cafe Den Toel 
dezelfde kermisattracties inclusief de Madmill als vorig jaar. 
We kijken dit jaar nog niet naar een aparte attractie voor de grotere kinderen. 
Deze week heeft de gemeente de evenementenvergunning voor onze kermis verleend. 
Carla heeft deze week nog contact met de gemeente over het beschikbaar stellen van rijplaten, 
wegafzettingen en verkeersborden. Ook sluiten we nog het een en ander kort met onze kermismeester en 
de uitbater van Den Toel. 
Helaas stonden in de huis aan huis verspreide flyer over de kermis de nodige spelfouten. 
Naast de leerlingen van de basisschool krijgen ook de kinderen van de kinderopvang/ peutergroep  
elk 3 vrijkaartjes voor de kermis. 
Ook dit jaar hebben de 3 kleine Rooise kernen hun kermis weer zelf geregeld. Het ziet er naar uit dat de 
Stichting Rooise Kermissen zich alleen richt op de kermis in Rooi centrum. 
 
Cultuur, welzijn en zorg 
Problematiek kinderopvang Olland – gesprek met de Verbinding en de basisschool 
Door omstandigheden is het gesprek op 18 juli van de Dorpsraad met de Verbinding en de directeur van de 
basisschool niet doorgegaan. Inmiddels is de voorzitter bezig om een nieuwe datum voor dit gesprek te 
plannen. 
 
Sport en recreatie 
Vitaliteit en gezondheid: meer bewegen voor jong en oud 
Het vervolggesprek met de gemeente is verzet van donderdag 1 september 2022 naar donderdag 15 
september 2022. De voorzitter en de secretaris gaan naar dit gesprek. 
 

7. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Kennismaking met contactwethouder Jan van Burgsteden op 4 oktober 2022 
Tijdens onze vergadering op 4 oktober 2022 reserveren we van 20.00 tot 21.00 uur tijd voor deze 
kennismaking. Aan de orde komt zeker ons Speerpuntendocument met de nadruk op de onderwerpen die 
tot zijn portefeuille behoren: woningbouw, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en verkeer. Ook stellen we 
de structuurvisie voor Olland aan de orde. 
 
Uitgave 3e  Nieuwsbrief 2022 
Onderwerpen voor de 3e Nieuwsbrief: terugblik op world Cleanup day ( Jolanda), terugblik op de kermis 
( Carla), vitaliteit en gezondheid/ sport en bewegen ( Harrie), introductie Manon van Hal ( opvolgster Diane 
van Erp bij welzijn de Meierij); Dag van de Verbeelding ( Ad),fietspad Olllandseweg ( Ad)). 
De verspreiding vindt plaats op 5 of 12 oktober. Aanleveren kopij eind september of 5 oktober. 
 
Ingekomen aanmeldingen voor lidmaatschap Dorpsraad 
Zowel schriftelijk via mail als mondeling bij de voorzitter hebben twee vrouwelijke kandidaten zich 
aangemeld voor het lidmaatschap van de Dorpsraad. 
De voorzitter gaat met beide dames gesprekken aan. 
 
Vergadering werkgroep Zon en Wind 
Ook deze keer is Kevin verhinderd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Hij geeft dit door aan de 
werkgroep. De voorzitter kijkt nog of hij naar de vergadering kan op 20 september 2022. 
 
Condoleancekaart Jaske Leendeerts 
Namens de Dorpsraad heeft de secretaris een condoleancekaart gestuurd naar de Familie Leenderts. 
Daarin stond onder andere dat Jaske de eerste Ollander was die de Ollandse Vrijwilligersprijs De Beuk heeft 
gekregen. 
We spreken af dat we in dergelijke gevallen een condoleancekaart sturen en geen overlijdingsadvertentie 
plaatsen. 
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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 


