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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering  3 januari 2023 
 
Aanwezig:  B. Van Ditmars, K. van der Heeden (tot 21.00 uur), H. Heerkens, mw. C. van Heesch-

Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. van Hoof, G. van Kollenburg en H. Verboort 
Afwezig:        G. Van Gorkum en S. van de Moosdijk  
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de eerste vergadering in het nieuwe jaar en heet iedereen welkom.  
De agendapunten over de energietransitie en de kermis worden naar voren gehaald. Dit omdat Kevin maar 
tot 21.00 uur aanwezig kan zijn en om 20.30 uur vertegenwoordigers van de Stichting Rooise Kermissen en 
de gemeente aanschuiven voor overleg over de kermis. 
De voorzitter trekt het boetekleed aan en biedt excuses aan voor het feit dat de kerstattentie van de 
gemeente niet bij de leden terecht is gekomen. 
Het ging om een zakje met 20tal bloembollen die inmiddels al in de tuin van de voorzitter zijn gepoot. 
  

2. verslag vergadering Dorpsraad van 6 december 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-zienswijze Dorpsraad over MER Afwegingskader windenergie 
  De gemeente verwerkt haar reactie op alle ingediende zienswijzen in een Nota van Beantwoording. 
  Deze nota wordt half januari 2023 door B&W vastgesteld. Daarna krijgen alle indieners de nota  
  toegestuurd. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 212 december 2022 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-openbare veiligheidsavond Olland 
 Het is nog niet duidelijk wat de opzet en het programma van deze avond is. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
 
Mails van de gemeente: 
-stand van zaken project Verbetering kwaliteit buitengebied 
-nieuwsbrief project Herinrichting Ollandseweg 
-actualisatie Evenementenbeleid gemeente Meierijstad 
 Verzoek aan organisatoren van evenementen om mee te denken. 
-raadsinformatiebrief over de uitwerking van de motie van D66 over het opstellen van dorps en wijkvisies 
-vervolg thematafels Duurzame elektriciteit 
-informatie over programma groot asfaltonderhoud Olland 2023 
 Naast de complete herinrichting van de Ollandseweg staat er voor Olland niets op het programma.  
-reactie gemeente op ingediende zienswijze  Dorpsraad  en anderen op MER Afwegingskader windenergie 
 Zie bij agendapunt 2. 
-Kerstattentie gemeente voor leden Dorpsraad 
-uitnodiging voor beeldvormende avond over beheer openbare ruimte op 9 februari 2023 
-subsidie 2023 voor de Dorpsraad 
 Dit jaar krijgen we een bedrag van 4.049,59 euro. 
-het Ollands Carnaval comité ontvangt dit jaar 500 euro 
 Het comité moet jaarlijks een aanvraag indienen. 
 Beide bedragen worden de ze maand op onze rekening gestort. 
 
Overige mails 
-verzoek Omroep Meierij om gebeurtenissen en zaken die spelen in Olland door te geven via mail 
  info@omroepmeierij.nl of via 06 -28885103 
-verzoek Wllma Meijs voor actuele jaarlijst met vlagdagen 
 Op de hoek van het Dorpsplein staat een vlaggenmast waar op bijzondere dagen de Ollandse of de        
 Nederlandse vlag wordt opgehangen. Cees van Hout en Harrie van Oirschot zijn onze vlaggenisten die   
 hiervoor zorgen. Ze krijgen van de Dorpsraad voor hun inzet een kleine attentie. De secretaris zorgt  
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 hiervoor en voor de actuele lijst met vlagdagen. 
-factuur voor premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Dorpsraad 
  Deze mail is doorgestuurd naar de penningmeester. 
-Seniorenraad Meierijstad: aanpassing nieuwsvoorziening 
 
 

5.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Energietransitie / duurzaamheid 
Stand van zaken werkgroep 
In december en januari zijn er geen vergaderingen geweest. De eerstvolgende staat in februari op het 
programma. 
 
Inzet energiecoach in Olland? 
Het is helaas niet mogelijk om per wijk of dorp p een vaste energiecoach aan te wijzen. Maar als 
bijvoorbeeld de Dorpsraad een informatiebijeenkomst wil; organiseren over energiebesparing kan natuurlijk 
altijd een energiecoach benadert worden om een presentatie te verzorgen. 
 
Vervolg thematafels duurzame energievoorziening 
De gemeentelijke projectgroep wil een reflectiegroep formeren en vraagt daarvoor deelnemers. 
Vanuit de Dorpsraad nemen Ad en Kevin deel. De voorzitter geeft dit door aan de projectgroep. 
Voor de reflectiegroep staan dit voorjaar 3 bijeenkomsten op de rol. 
 
Kermis 
De voorzitter verwelkomt de heer E. Gordijn, de voorzitter van de Stichting Rooise Kermissen. 
De heer Van Nuland is door omstandigheden verhinderd. 
De heer Gordijn geeft een toelichting op de huidige strand van zaken en de activiteiten die de stichting op dit 
moment onderneemt. 
Om te voorkomen dat een partij van buiten de gemeente de kermissen in Sint-Oedenrode gaat organiseren 
is nu gekozen voor de opzet met een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting. 
Als startkapitaal krijgt de stichting van de gemeente een bedrag van 10.000 euro in de vorm van een 
renteloze lening. Voor de stichting is een kermismeester actief die daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgt, 
Op dit moment komen de inschrijvingen binnen van de kermisexploitanten voor de kermis in het centrum. 
Verwacht wordt dat de opbrengst lager zal zijn als in het verleden. Dit heeft dus gevolgen voor de begroting 
van de stichting. 
De Stichting organiseert voortaan dus ook de kermis in Olland. Ze kijkt ook naar de mogelijkheden voor een 
attractie voor de oudere jeugd in Olland. Olland zorgt voor het nevenprogramma van de kermis. 
De Dorpsraad krijgt het in 2022 aan de stichting overgemaakte bedrag terug. 
 
De organisatoren van evenementen in Meierijstad zijn door de gemeente uitgenodigd om mee te denken 
over het actualiseren van het gemeentelijke evenementenbeleid. Maar de stichting heeft deze uitnodiging 
niet ontvangen. De voorzitter stuurt de desbetreffende mail door naar de heer Gordijn. De stichting krijgt het 
advies om zelf met de gemeente hierover in gesprek te gaan. 
De voorzitter bedankt de heer Gordijn voor zijn aanwezigheid en toelichting die daarop de vergadering 
verlaat. 
 
Voor het overleg over de Ollandse kermis met alle betrokken partijen stelt Carla een lijstje op met 
gespreksonderwerpen. Dit jaar vindt de kermis plaats op 30 september en 1 en 2 oktober. 
 
Woningbouw 
Status overleg met wethouder en gebiedsregisseur 
Het overleg op 8 december heeft weinig nieuws opgeleverd. 
 
De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om het project Kerk en omgeving te splitsen in twee aparte 
projecten met ieder een eigen projectontwikkelaar. Voor beide locaties gaat men uit van 10-12 
wooneenheden. Voor het project Kerk is het parkeren een groot aandachtspunt. In het verleden hebben we 
aangegeven dat aan de zijde van het Dorpsplein, bij het ijsbaantje, misschien wel parkeermogelijkheden zijn. 
 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
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Opstellen Dorpsvisie 
In een raadsinformatiebrief geeft de gemeente een toelichting op de uitwerking van de motie van D66. De 
gemeente wil zowel voor de dorpen als de wijken het opstellen van een visie faciliteren. De regie blijft in 
handen van het dorp of de wijk. Gezien de personele capaciteit kan de gemeente per jaar maar 3 op te 
stellen visies begeleiden. Voor het opstellen van een visie is telkens 13.000 euro beschikbaar. 
B&W stellen hiervoor nog richtlijnen en voorwaarden / uitgangspuntern op. 
De voorzitter overlegt met de Buurtadviseur over het vervolg. 
 
Dorpsschouw 22 april 2023 – voorbereiding 
In de vergadering van februari bespreken we de voorbereidingen en de opzet. De aankondiging van de 
Dorpsschouw in de Nieuwsbrief van december 2022 heeft tot op heden nog geen reactie opgeleverd. 
De voorzitter stuurt de beschikbare informatie over de dorpsschouw in 2017 door naar Hans en Geert. 
 
Aanpak nieuwe inwoners: voortgang 
Jolanda geeft een toelichting op de voortgang. 
Inmiddels zijn al de nodige mailtjes naar instelllingen verstuurd zoals de basisschool en kinderopvang met 
het verzoek om mee te doen. Ook de verenigingen worden benaderd. Ook enkele personen zijn benaderd 
om mee te werken aan de daadwerkelijke uitvoering. Men kijkt nog of we gaan werken met concrete 
producten van lokale ondernemers of met tegoed/waardebonnen. 
De welkomsbrief van de Dorpsraad voor de nieuwe inwoners is in concept gereed. 
Het plan van aanpak wordt verder concreet uitgewerkt. 
 
Smoelenboek 
Op 11 januari overlegt Carla met Nicolien van De Loop’r over de opzet en uitwerking. 
 
Openbare  ruimte 
Status instellingen technische installatie en onderhoud van het plein 
De instellingen van de waterpomp ( zomer/wintertijd en de daguren waarop de pomp werkt) worden door de 
gemeente meegenomen in hun beheerprogramma. 
Geert neemt nog contact op met de gemeente. 
 
Project herinrichting Ollandseweg  
Op 24 januari staat in het Rooise gemeentehuis een vervolgbijeenkomst op het programma. 
 Ad, Geert en Hans gaan naar deze bijeenkomst. 
 
 Uitnodiging voor beeldvormende avond over het beheer van de openbare ruimte 
Ad, Geert en Hans gaan naar deze avond op 9 februari in het Rooise gemeentehuis. 
 

6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Actualisatie evenementenbeleid gemeente Meierijstad 
Carla en Harrie verwerken hun opmerkingen in een mail, 
Daarbij gaat het om de mogelijkheden voor een meerjarenvergunning, het legesvrij maken van de 
vergunning, de mogelijkheden van het nieuwe kermisterrein naast cafe de Beuk ( stroomvoorziening). 
 
Foto’s oorlogstijd voor viering vrijheidsmaaltijd 
Gerrit heeft via De MooiRooi Krant contact gelegd met de heer van Gastel van de Heemkundekring. Die 
gaar op zoek naar beeldmateriaal over Olland in de Tweede Wereldoorlog. 
 
Nieuwjaarsreceptie gemeente op maandag 9 januari 
De voorzitter en de secretaris gaan naar deze receptie. 
 
Openbare vergadering of Ollands Overleg met verenigingen 
De voorkeur gaat uit naar een openbare vergadering met een attractief thema. 
 
Bladafval bomen in het buitengebied 
Sommige bewoners van hert buitengebied vegen de bladeren bij elkaar op een hoop in de berm van de weg. 
Maar wie ruimt het dan op? 
We nemen dit mee in het overleg met de buurtadviseur. 
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Digitaal archief Dorpsraad 
We kijken naar een goed systeem om de bestanden van de projecten, vergaderingen e.d. goed digitaal te 
bewaren. 

 
Project verkeersveiligheid wegen buitengebied 
Ben neemt contact op met de verkeerskundige van de gemeente, de heer L. v.d. Broek. Tevens stuurt hij de 
emailwisseling door naar Ad die dit onderwerp (opnieuw) bespreekbaar zal maken met de buurtadviseur. 
Tevens zal de belofte om de snelheidsmonitor in december in Olland op te hangen besproken worden want 
dit is niet gebeurd 
 
Aanmelden evenementen voor kalender website 
Naast de oproep in de laatste nieuwsbrief stuurt de secretaris nog een mail naar de verenigingen om hun 
activiteiten door te geven. 
 
Meer bewegen / vitaliteit 
De secretaris neemt contact op met de gemeente over de stand van zaken. We hebben de uitkomsten van 
het onderzoek nog niet ontvangen. 
 
 
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 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 dorpsraad Gerrit en Harrie Kritisch kijken naar inhoud en opzet en 
correctheid van informatie en gegevens 

 

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 


