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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering  6 december 2022 
 
Aanwezig:  G. van Gorkum, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. 

van Hoof en H. Verboort 
Afwezig:        B, van Ditmars, K. van der Heeden, G. van Kollenburg en S. Van de Moosdijk  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas zijn er weer veel afmeldingen 
waardoor niet alle agendapunten besproken kunnen worden.   
 

2. verslag vergadering Dorpsraad van 1 november 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-toevoeging actielijst 
 Aan de actielijst wordt het opstellen van de Dorpsvisie toegevoegd. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 21 november 2022 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
 
Mails van de gemeente: 
-ontvangstbevestiging ingediende zienswijze Dorpsraad over MER Afwegingskader Windenergie 
-herinnering openstaande rekening van de legeskosten voor de kermis 
  De brief is in het bezit van de penningmeester. 
-voor de Dorpsschouw op 22 april 2023 zijn de contactwethouder, de buurtadviseur, medewerkers van de  
 gemeente en de wijkagent vastgelegd. Ook Welzijn de Meierij is uitgenodigd. 
-uitnodiging voor beeldvormende bijeenkomst over participatie omgevingswet op 24 november 
 Deze uitnodiging kwam zeer laat binnen. 
-informatie over voortgang project herinrichting Ollandseweg en introductie speciale website 
-uitnodiging voor alle vrijwilligers van Meierijstad voor het gratis bijwonen van een filmvoorstelling 
 De leden zijn in het bezit van deze uitnodiging. 
-Bevrijdingsmaaltijd 2023 
  Ook in 2023 wil de gemeente de Bevrijdingsmaaltijd organiseren. Het tijdstip is verschoven naar 17,00 –   
18.30 uur. We kijken naar de mogelijkheden om het verder aan te kleden met bijvoorbeeld foto – 
 filmmateriaal over Olland in de Tweede Wereldoorlog. Gerrit gaat op onderzoek uit. 
 
Overige mails 
-de Kamer van Koophandel heeft de Dorpsraad nu officieel ingeschreven in het UBO register 
-reactie fractie Hart op de gezamenlijke brief van de Wijk en Dorpsraden over onderhoud openbare ruimte 
  De voorzitter heeft gereageerd. 
-verzoek opnemen Buurtbattle op website 
-verzoek plaatsen foto’s intocht Sinterklaas op website 
-uitnodiging Seniorenraad Meierijstad voor Verkeersmarkten in Erp en Schijndel 
-verzoek Commissie Naamgeving en Nummering om mee te denken over een nieuwe straatnaam in het 
  bouwplan van M. Van  Hoof 
  Namens de Dorpsraad geven we aan dat Gerrit hiervoor onze contactpersoon is. De voorzitter geeft dit  
  door aan Henk Prins. 
 
Korte mededelingen door de voorzitter 
Problemen met de mail 
Op dit moment heeft de Dorpsraad problemen met het mailverkeer. Met name het werken met het speciale 
Contactformulier levert problemen op. De voorzitter kijkt hier verder na. 
Indien nodig halen we het Contactformulier uit de lucht. We zijn altijd bereikbaar via het algemene mailadres: 
dorpsraad@skonolland.nl  
 
Website www.skonolland.nl   
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Het is goed als we eens kritisch kijken naar de inhoud en opzet van onze website. Kloppen de 
adresgegevens van de verenigingen nog? Is de informatie nog actueel? Ontbreekt er iets? 
Gerrit en Harrie kijken naar de website. 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Dit onderwerp k wam aan de orde tijdens het Voorzittersoverleg van de Wijk- en Dorpsraden op 8 november. 
Om te voldoen aan deze wet dienen we onze statuten aan te passen. Een notaris uit Schijndel verwerkt de 
regelgeving nu in een model statuut die we dan zelf kunnen gebruiken. Van de Dorpsraad Zijtaart kregen 
alle deelnemers hun Huishoudelijk Reglement en het Handboek voor Goed Besturen. Deze documenten 
kunnen we in het kader van deze wet goed gebruiken. De secretaris kijkt naar deze documenten en past ze 
aan aan de Ollandse situatie. 
 

5.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Woningbouw 
De projecten in Olland verlopen moeizaam. Dit komt ook door de vele personeelswisselingen bij de 
gemeente. We hopen dat in 2023 de vergunningsprocedures opgestart kunnen worden. 
Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Pastoor Smitsstraat 1A ter inzage. Dit plan voorziet in de 
realisering van 1 vrijstaande woning op het huidige braakliggende terrein. 
 
Status overleg met wethouder en gebiedsregisseur 
Dit overleg vindt plaats op donderdag 8 december om 16.30 uur in De Loop’r. Vanuit de Dorpsraad zijn Ad, 
Hans en Stephan aanwezig. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Opstellen Dorpsvisie 
Vanuit een aantal Wijk en Dorpsraden is er interesse voor het opstellen van een Dorpsvisie. Nu is eerst het 
college aan zet die hiervoor uitgangspunten gaat opstellen. 
Het is een pre dat Olland al een Visiedocument en een Speerpuntendocument heeft. Die vormen een goede 
input voor een Dorpsvisie. We maken het compleet met een concreet overzicht van de mogelijke 
bouwlocaties op korte en langere termijn in Olland. 
Bij voorkeur schakelen we voor het opstellen van de Dorpsvisie een extern bureau in. 
De voorzitter overlegt hierover op maandag 12 december met onze buurtadviseur. 
 
Dorpsschouw op zaterdag 22 april 2023 – voorbereiding 
De datum voor de Dorpsschouw is definitief vastgesteld op zaterdag 22 april 2023. De gemeente heeft de 
datum vastgelegd in de agenda van de contactwethouder, de buurtadviseur en enkele medewerkers van de 
gemeente en de wijkagent. 
In de Nieuwsbrief van december plaatsen we alvast een vooraankondiging. Inwoners kunnen ook al 
aandachtspunten, onderwerpen e.d. doorgeven/ 
 
Ontwikkelingen De Loop’r 
Op dit moment bestaat het bestuur van De Loop’r uit 6 personen. Als alles meezit komt daar in het voorjaar 
van 2023 nog een zevende bestuurslid bij. Dan beschikt De Loop’r weer over een volwaardig bestuur. Dit is 
een goede ontwikkeling. Onze voorzitter was in november voor de laatste keer aanwezig bij de 
bestuursvergadering van De Loop’r. Vanuit de medewerkers werd zijn aanwezigheid, betrokkenheid en  
inbreng zeer op prijs gesteld. 
 
Vanuit de buurtadviseur werd het idee geopperd om te kijken naar de mogelijkheden voor een Ollands 
Smoelenboek. Dit met het doel om, de personen achter een instelling/ vereniging zichtbaarder te maken. 
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de directeur van de basisschool, de voorzitter van de Dorpsraad en 
de Wijkagent. Vanuit de Dorpsraad neemt Carla contact op met het bestuur van de Loop’r (Nicolien) om te 
kijken naar de mogelijkheden, opzet en uitvoering van zo’n Smoelenboek. 
 
Aanpak nieuwe inwoners: verslag bijeenkomst 
De bijeenkomst op 28 november 2022 met de 4 buurtverenigingen en De Loop’r is in een positieve sfeer 
verlopen. Er was sprake van een frisse inbreng. De leden zijn in het bezit van een kort verslag van deze 
bijeenkomst/ 
In het plan gaat een delegatie van de desbetreffende buurtvereniging op bezoek bij de nieuwe inwoners. Dit 
nadat er al een welkomstbord in de tuin is geplaatst. De Dorpsraad zorgt voor een welkomspakkket die de 
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buurtvereniging bij het bezoek afgeeft. In het pakket zit bijvoorbeeld informatie over de Dorpsraad, De 
Loop’r, de basisschool,. De verbinding en café de Beuk. Het pakket kan aangevuld worden met producten 
van lokale ondernemers of tegoed/ kortingsbonnen hiervoor. 
De Dorpsraad krijgt van de buurtvereniging tijdig de contactgegevens door van de nieuwe inwoners. 
Daarnaast kijken we ook naar het organiseren van een welkombijeenkomst in De Loop’r voor alle nieuwe 
inwoners. 
De buurtverenigingen Den Achterhoek, ’t Keerpunt, de Pleintrekkers en de Neij Buurt hebben hun 
medewerking voor deze nieuwe aanpak al toegezegd. 
Jolanda gaat deze nieuwe aanpak nu verder uitwerken i.s.m iemand van de Loop’r en/of buurtverenigingen 
De secretaris stelt een voorzetje op voor een welkomsbrief namens de Dorpsraad. 
 
Openbare  ruimte 
Project herinrichting Ollandseweg  
Op een speciale website www.iv-groep.nl/Ollandseweg staat alle informatie over dit project. Vanaf vandaag, 
6 december, staat daar ook de ontwerpschets van de herinrichting op. 
In de komende Nieuwsbrief maken we hier melding van. 
 
Status instellingen technische installatie en onderhoud van het plein 
Op dit moment ziet het er niet uit. 
Het is verstandig om de pomp in de wintertijd ( eind oktober – eind maart) uit te zetten. 
Gerrit neemt contact op met Geert over de laatste stand van zaken. 
 
Kermis 
Carla informeert de leden over de laatste stand van zaken omtrent de Ollandse kermis en de ontwikkelingen 
bij de stichting Rooise Kermissen. 
We hebben de kermis 2022 met een positief financieel resultaat kunnen afsluiten. 
Als het kan organiseren we op 20 december nog een overleg met alle betrokken partijen. Onderwerpen voor 
dit overleg zijn: evaluatie kermis 2022, voorbereiding kermis 2023, de mogelijke attracties, mogelijke nieuwe 
datum voor de kermis in relatie tot de beschikbare attracties,, extra attractie voor de oudere jeugd of een 
 aparte activiteit voor deze groep in De Loop’r, de stroomvoorziening, nevenactiviteiten e.d. 
Voor het huren van de mad mill, de activiteiten is structureel een bedrag beschikbaar van 850 euro. 
De Stichting Rooise Kermis is nu formeel juridisch geregeld. Ze zijn op dit moment bezig met de nieuwe 
kermiscontracten voor de kermis in het centrum. 
We gaan er vanuit dat de stichting voortaan ook de Ollandse kermis regelt en organiseert. 
 
Energietransitie / duurzaamheid 
Indienen zienswijze op MER windmolens 
De Dorpsraad heeft van de gemeente een ontvangstbevestiging gekregen voor de ingediende zienswijze. 
De gemeente neemt deze in behandeling en eind december 2022 krijgen we een inhoudelijke reactie in de  
vorm van een Nota van beantwoording. 
 
Door de afwezigheid van Kevin is over de andere onderwerpen geen informatie beschikbaar. 
 

6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
4e Nieuwsbrief 2022: mogelijke onderwerpen 
Door de verhuizing naar de nieuwe locatie is Den Einder gesloten van 17 december 2022 tot en met 10 
januari 2023. Daarom laten we de Nieuwsbrief nog voor die tijd drukken. 
Mogelijke onderwerpen: informatie uit gesprek woningbouw, info herinrichting Ollandseweg, 
vooraankondiging Dorpsschouw, ontwikkelingen De Loop’r, info levende kerststal, een Kerstwens en 
verzoek doorgeven van activiteiten/ evenementen in 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
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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 22 april 2023 Ad, Geert en 
Hans 

  Voorbereidingen, aandachtspunten benoemen e.d. 

Evaluatiegesprek kermis Betrokken 
partijen 

Afspraak regelen door Carla, lijst met 
gesprekspunten opstellen 

Aanpak nieuwe inwoners                Jolanda               concrete uitwerking nieuwe aanpak 
__________________________________________________________________________________ 
 Smoelenboek Olland                     Carla                        uitwerking opzet en uitvoeriing i.s.m. De Loop’r                              
Dorpsvisie Olland Ad Overleg met betrokken partijen en opstellen visie 

Website www.skonolland.nl            Gerit en Harrie         Kritisch kijken naar inhoud en opzet  

__________________________________________________________________ 

 
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 


