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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering  1 november 2022 
 
Aanwezig:  B. Van Ditmars, G. Van Gorkum, K. van der Heeden, H. Heerkens, mw. C. van 

Heesch-Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, G. Van Kollenburg, S. v.d. 
Moosdijk en H. Verboort  

 
1. opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 5 oktober2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-bewegwijzering Sportpark SV Olland 
 De voorzitter kijkt nog even naar de bewegwijzeringsbordjes.  
-actielijst: uitwerking Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
 De secretaris stuurt het laatst bekende mailtje over dit onderwerp door naar de voorzitter. 
 Een notaris zou deze wet verwerken in concept-statuten die de Dorps- en wijkraden dan kunnen 
gebruiken. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 17 oktober 2022 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
 
Mails van de gemeente: 
-Rekening van de legeskosten voor de evenementenvergunning voor de Ollandse kermis 
 De rekening is in het bezit van de penningmeester. 
-Beheer en  onderhoud technische installatie van het kunstwerk en aanpak groenaanslag 
-Informatie over mogelijkheden inzet energiecoach 
Overige mails: 
-Mail inwoonster: aangeven verkeersonveilige situatie op kruising Hofstad – Schootsedijk 
 De voorzitter heeft gereageerd en aangegeven dat we dit meenemen bij de Dorpsschouw  
 die we gaan houden. Op 18 oktober 2022 heeft daadwerkelijk een ongeluk plaatsgevonden  
 op deze kruising. 
-Tip om te kijken naar de mogelijkheden voor een bijdrage voor leefbaarheidsinitiatieven im  
 de regio Brabant Noordoost 
 De voorzitter heeft schrijfster van de mail bedankt voor de tip. 
-Agenda en stukken voorzittersoverleg Dorps- en Wijkraden op 1 november 2022 
-het comité Levende Kerststal heeft van de Stichting Den Einder een donatie gekregen van 750 euro 
-het bedrijf Sports2Pla\y heeft een goed gesprek gehad met de gemeente over de outdoor /  
sportmogelijkheden 
-Dorpsraad Keldonk wil graag weten of we wel of niet een zienswijze indienen over het MER- 
 rapport over de zoeklocaties voor windmolens 
-informatie over de Brabantse week van het Wonen van 14-18 november 2022 
-terugblik inspiratiebijeenkomst Zorg voor Doy op 6 oktober 2022 
 Door omstandigheden was Gerrit verhinderd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. De  
 secretaris stuurt deze mail door naar Gerrit. 
-uitnodiging Seniorenraad voor KBO’s en Dorpsraden van Boskant, Nijnsel en Olland en  
 welzijn de Meierij voor een bijeenkomst over leefbaarheid op 1 december 2022 
 De voorzitter zorgt voor de aanmelding van Ad, Harrie en Stephan voor deze bijeenkomst. 
 

5.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Woningbouw 
status overleg met wethouder enn gebiedsregisseur 
vanuit de gemeente hebben we geen nieuws gekregen, De gemeente heeft nog niet gereageerd op ons 
verzoek voor een overleg. 
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De voorzitter stuurt een mailtje hierover naar de gemeente. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Opstellen Dorpsvisie 
Op dit moment beschikt de Dorpsraad over een Visiedocument uit 2017 en een Speerpuntendocument uit 
2021. Het is een goede zaak als we deze documenten kunnen aanvullen met een overzicht van de 
mogelijke bouwlocaties in Olland op korte en langere termijn. 
Zo ontstaat een complete Dorpsvisie voor Olland, voor het opstellen van een Dorpsvisie stelt de gemeente 
een bedrag beschikbaar van 12.000 euro per kern. Daarmee kunnen we eventueel een extern adviesbureau 
inschakelen die de Dorpsvisie voor ons opstelt. 
De voorzitter overlegt hierover met onze buurtadviseur. 
 
Dorpsschouw 2023 – voorbereiding 
Bij een Dorpsschouw gaat het met name om zaken op het gebied van de openbare ruimte 
( groen/bermbeheer, wegen, straatverlichting e.d. ) en verkeer ( onveilige situaties, snelheid e.d.). 
De leden denken na over mogelijke onderwerpen, aandachtspunten voor de schouw. Via de nieuwsbrief 
informeren we de bewoners over de plannen voor een Dorpsschouw. 
We kijken om deze schouw te organiseren op een zaterdag in april of mei 2023. 
De gemeente moet hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld omdat ook de noodzakelijke ambtenaren 
hierbij aanwezig moeten zijn. 
De voorzitter overlegt nog met de buurtadviseur over de verdere aanpak.  
Ad, Geert en Hans werken dit actiepunt verder uit. 
 
Ontwikkelingen De Loop’r 
Op dit moment bestaat het bestuur van De Loop’r nog uit 3 personen. Op basis van de brandbrief hebben 
zich 4 personen gemeld die eventueel zitting willen nemen in het bestuur. De kennismakingsgesprekken 
met deze kandidaten zijn positief verlopen. Het ziet er naar uit dat het bestuur op redelijk korte termijn 
bestaat uit 7 personen. 
Op het financiële vlak blijft het runnen van een dorpshuis, zeker in deze tijd, problematisch. 
 
Aanpak nieuwe inwoners ( flyer,welkomsbezoek,welkomsbijeenkomst De Loop’r) 
De Dorpsraad kijkt naar de verschillende mogelijkheden om onze nieuwe inwoners welkom te heten in 
Olland. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een bezoekje aan huis, een welkomspakketje, een 
welkombijeenkomst in De Loop’r,  
 Dit doen we in samenspraak / in overleg met de 4 buurtverenigingen en de Loop’r die de nieuwe 
buurtbewoners ook vaak actief benaderen. 
De secretaris nodigt de buurtverenigingen en de Loop’r uit voor een overleg op maandag 28 november 2022. 
Ad, Hans, Harrie en Jolanda zijn aanwezig bij dit overleg. 
 
Openbare  ruimte 
Project herinrichting Ollandseweg  
Bij de eerste informatieavond over dit project voor omwonenden waren ongeveer 100 personen aanwezig in 
De Loop’r. De bijeenkomst leverde geen spannende zaken op. 
Het voorstel om het gedeelte van de Ollandseweg vanaf Kinderbos tot aan de rotonde ( binnen de 
bebouwde kom) in te richten als fiets en autoverkeer op één rijbaan werd door de gemeente van tafel 
gehaald. Uitgangspunt op dat stuk van het traject is wel het als 30 km gebied in te richten 
Aandacht werd gevraagd voor het mogelijke sluipverkeer. 
De projectleider heeft ook al de nodige huisbezoeken afgelegd bij diverse aanwonenden. 
Nog dit jaar wil de gemeente komen met een definitief ontwerp voor de herinrichting. De planning is erop 
gericht dat een aannemer in mei 2023 kan starten met de uitvoering. In het najaar van 2023 wordt deze klus 
afgerond. 
 
Status instellingen technische installatie en onderhoud van het kunstwerk 
Geert neemt contact op met de gemeente om een overleg te plannen met de betrokken ambtenaren en de 
Kunststichting. 
Vooraf stellen we zelf een tijdschema op wanneer de installatie in werking gesteld wordt. In de winterperiode 
wordt de installatie uitgezet. 
Door de groene aanslag is er niet sprake van een mooi aanzicht. 
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Kermis 
Carla informeert de leden over de laatste stand van zaken omtrent de Ollandse kermis en de ontwikkelingen 
bij de stichting Rooise Kermissen. 
Er is een goed gesprek geweest met de heer Van Nuland. Op 9 november volgt nog een evaluatiegesprek 
met de activiteitenwerkgroepje en de uitbater van cafe De Beuk. 
Carla stelt nog een financieel overzicht op van de Ollandse kermis 2022,. 
De 4 organisatoren van de Rooise kermissen hebben een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe 
kermiswethouder Jan Goijaarts. In tegenstelling tot eerdere berichten krijgt de stichting van de gemeente 
een startkapitaal van 10.000 euro in de vorm van een lening. De gemeente wil op termijn toewerken naar de 
vorming van 1 stichting die zorg draagt voor de organisatie van de kermissen in alle 13 kernen van 
Meierijstad. Dit terwijl op dit moment de Rooise stichting nog niet zo lekker loopt. 
 
Energietransitie / duurzaamheid 
 
Stand van zaken werkgroep 
Kevin doet verslag van de laatste bijeenkomst. De werkgroep is met name gericht op een goede 
communicatie- en informatievoorziening richting de inwoners. 
 
Indienen zienswijze op MER windmolens 
De Dorpsraad dient een zienswijze in. De zienswijze gaat niet zozeer inhoudelijk worden maar vooral over 
de betekenis voor de omgeving, ons woon- en leefklimaat, de aantasting van de natuur en de onevenredige 
zware belasting van ons buitengebied in combinatie met de plannen voor zonneparken langs de 
Schootsedijk. 
De voorzitter en de secretaris stellen een concept-zienswijze op. De leden kunnen daarop reageren. 

 
Inzet energiecoach in Olland? 
Kevin neemt contact op met de 6 vrijwillige energiecoaches met de vraag welke coach specifiek Olland in 
zijn of haar portefeuille heeft of wil. Daarna kunnen we in de  nieuwsbrief onze inwoners informeren over de 
mogelijkheden om zelf een energiecoach in te schakelen. 
 

6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Gesprekken met mogelijke kandidaten voor lidmaatschap Dorpsraad\ 
Helaas hebben deze gesprekken geen concreet resultaat opgeleverd., 
 
Vergaderschema 2023 
De leden stemmen in met het vergaderschema voor 2023. De secretaris stuurt het schema door naar De 
Loop’r. 
 
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 

Dorpsschouw Ad, Geert en 
Hans 

Datum plannen, aandachtspunten benoemen en 
afstemmen met buurtadviseur 

Evaluatiegesprek kermis Betrokken 
partijen 

Afspraak regelen door Carla, lijst met 
gesprekspunten opstellen 

Aanpak nieuwe inwoners                Ad, Hans, Harrie       kijken naar mogelijkheden, overleg met 
                                                        en Jolanda                buurtverenigingen    
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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 


