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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering  7 februari 2023 
 
Aanwezig:  G. van Gorkum, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. 

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

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Door de afwezigheid van Ben en Katje schuift 
het agendapunt Presentatie verkeersveiligheid buitengebied door naar de volgende vergadering. 

 
2. verslag vergadering Dorpsraad van 3 januari 2023 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-overzicht vlagdagen: wimpel bij Nederlandse vlag 
 De secretaris neemt contact op met de vlaggenisten over een wimpel voor bij de Nederlandse vlag. 
-meer bewegen / vitaliteit 
 De secretaris heeft navraag gedaan bij de gemeente. De uitkomsten/resultaten van het gemeentelijk  
 onderzoek naar de sport- en bewegingsactiviteiten van de inwoners van Meierijstad zijn helaas niet te  
 herleiden tot op het niveau van Olland. Daardoor ontbreekt de noodzakelijke informatie om dit  
 onderwerp / thema voor Olland verder uit te werken. Daarom ondernemen we op dit moment geen verdere  
 actie. 
-actualisatie evenementenbeleid gemeente Meierijstad 
  De opmerkingen van de Dorpsraad zijn doorgestuurd naar de gemeente. Daarbij ging het met name over  
  de faciliteiten van de gemeente, het nieuwe kermisterrein en de stroomvoorziening. 
-controle website www.skonolland.nl 
  Gerrit en Harrie kijken nogmaals kritisch naar de inhoud van de website. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 16 januari 2023 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
 
Mails van de gemeente: 
-aanpassing route door Olland van het wandelknooppuntennetwerk 
 De route loopt voortaan via ‘t Achterom in plaats van een stukje via de Ollandseweg. 
-informatie over bijeenkomsten Reflectiegroep op 17 januari en 14 februari + verslag bijeenkomst 17 januari 
-ontvangstbevestiging verzoek Dorpsraad voor het opstellen van een Dorpsvisie en de aankondiging van   
 een interne overleg van de gemeente op 23 februari over dit onderwerp 
-aanmelding voor deelname aan de Landelijke Opschoondag op 15 of 18 maart 
 De Dorpsraad doet hieraan dit jaar niet mee. We hebben immers in september 2022 meegedaan aan de 
 Worldcleaning Day/ 
-antwoord op ons verzoek voor de aanleg van een stroomkast op de nieuwe locatie voor de kermis 
-oproep voor het aanmelden van te organiseren activiteiten in het kader van 80 jaar Bevrijding in september  
 – oktober 2024 en voor leden van de te formeren werkgroep 
 De verwachting is dat hiervoor vanuit Olland weinig animo zal zijn maar de oproep is wel op onze website   
geplaatst 
-uitnodiging Dienstenmarkt Armoede Sint-Oedenrode op 2 maart 
-agenda beeldvormende avond over beheer Openbare Ruimte op 9 februari 
-overzicht van locaties in Meierijstad die meedoen aan de Bevrijdingsmaaltijd op 5 mei 
 In Olland is de maaltijd in De Loop’’r. 
-uitnodiging voor Platformbijeenkomst Dorps en Wijkraden op dinsdag 4 april 
 Om deelname mogelijk te maken verzetten we de vergadering van de Dorpsraad van 4 april naar 11 april. 
 Ad, Carla en Harrie gaan naar deze bijeenkomst. De secretaris informeert De Loop’r en de leden over deze  
 wijziging. 
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Overige mails 
-uitnodiging informatiebijeenkomst over zonneparken/ zonneweides Schootsedijk in Olland op 31 januari 
  in De Loop’r 
-verzoek verwijderen datum kaartavond op evenementenkalender 
-aanmelding jubileum 60 jaar KBO Olland voor evenementenkalender 
-oproep voor nieuw lid werkgroep AED Meierijstad 
 De vertegenwoordiger van Dorpsraad Mariaheide stopt ermee. De werkgroep gaat op zoek naar een  
 opvolger vanuit de Dorps en Wijkraden. Onze voorzitter maakt ook deel uit van deze werkgroep. 
 

5.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Woningbouw 
Stand van zaken 
Op dit moment is er geen nieuws te melden. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Opstellen Dorpsvisie 
De Dorpsraad heeft een verzoek ingediend voor het opstellen van een Dorpsvisie voor Olland. Het 
Visiedocument en het Speerpuntendocumenten kunnen hiervoor als ingrediënten gebruikt worden. Het kan 
aangevuld worden met een overzicht van de mogelijke bouwlocaties. Voor ons hoeft voor het opstellen geen 
omvangrijk participatieproces met vele infobijeenkomsten of werkgroepen opgetuigd te worden. 
De Dorpsraden van Boerdonk. Keldonk en Olland willen voor het opstellen van de Dorpsvisie graag samen 
optrekken omdat de problematiek van woningbouw in al deze kernen speelt. Daarom zou het goed zijn dat 
hetzelfde adviesbureau de aparte visies voor de 3 kernen gaat begeleiden / opstellen.  
Gezien de personele capaciteit kan de gemeente per jaar maar 3 op te stellen visies begeleiden. Op 23 
februari vindt er bij de gemeente intern overleg plaats over de voortgang. Daarna horen we meer.  
 
Dorpsschouw zaterdag 22 april 2023 – voorbereiding 
Voor de dorpsschouw is nog maar 1 onderwerp/ aandachtspunt binnen. Daarbij gaat het om de 
verkeersveiligheid op de kruising Hofstad – Schootsedijk. 
Daarom sturen we half maart een brief over de dorpsschouw naar de buurtverenigingen met het verzoek om 
deze door te sturen naar de leden. In de nieuwsbrief van eind maart besteden we ook aandacht aan dit 
onderwerp. Begin april zetten we het op Facebook. 
Er zijn nog een aantal praktische zaken te regelen zoals de startlocatie, catering e.d. 
 
Aanpak nieuwe inwoners: voortgang 
Jolanda geeft een toelichting op de voortgang. 
Naast de welkomsbrief van de Dorpsraad voor de nieuwe inwoners is intussen ook informatie binnen van de 
basisschool, SV Olland en café de Beuk ( met 2 tegoedbonnen voor koffie /thee). We wachten nog op info 
van De Loop’r. Voor de verbinding is het op dit moment waarschijnlijk niet zinvol om mee te doen omdat er 
sprake is van een wachtlijst. 
Er zijn 3 lokale ondernemers benaderd om producten beschikbaar te stellen ( gratis of met korting). 
De totale kosten van het pakket ( drukwerk, producten, tasjes) komen voor rekening van de dorpsraad. 
De nieuwe werkwijze wordt van a tot z vastgelegd in een stappenplan ( wie, wat en hoe). 
De uitreiking van hert eerste pakketje is een mooi PR moment. 
Naast een pakketje kijken we nog naar de mogelijkheden om in samenwerking met De Loop’r een 
bijeenkomst voor nieuwe inwoners te organiseren. Daarvoor moeren er wel voldoende deelnemers zijn. 
  
Aanpak smoelenboek in De Loop’r 
Aan de hand van een korte notitie geeft Carla een toelichting op de uitgangspunten en de mogelijkheden. 
Zo is er gekeken naar een Smoelenboek in combinatie met een info/mededelingenbord voor zowel aan de 
muur als vrijstaand. Ook de locatie komt aan de orde. 
De Dorpsraad spreekt de voorkeur uit voor een digitale versie met een tv-scherm. 
Aan de lijst voor het smoelenboek wordt Welzijn De Meierij, buurtadviseur, voorzitter of bestuur de Loop’r 
toegevoegd. 
Carla koppelt dit terug met Nicolien van De Loop’r. 
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Openbare  ruimte 
Afspraken  over beheer en onderhoud  kunstwerk en omgeving 
Geert neemt nogmaals contact op met de gemeente over de afspraken. Het ziet er op dit moment niet uit. 
 
Project herinrichting Ollandseweg: voortgang  
Tijdens de vervolgbijeenkomst op 24 januari kwamen met name praktische vragen aan de orde. Het ging 
ook over de locaties voor de verkeersdrempels en het instellen van een 30-knm zone. 
De gemeente werkt nu aan een definitief ontwerp. Na vaststelling hiervan volgt de aanbesteding. 
De uitvoering kan daarna starten. 
De Dorpsraad spreekt haar zorg uit over het mogelijk gebruik van de Schootsedijk als sluiproute. 
 
 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. We kijken of we nog 
gebruikmaken van inspraakmogelijkheden. 
 
Kermis 
Carla informeert de leden over de laatste stand van zaken. 
Naast de bekende attracties is er ook een rups in de aanbieding tegen een flinke prijs. Als die komt vervalt 
de mad mill. 
De dorpsraad is voorstander van het gul verspreiden van vrijkaartjes met een dag vermelding. Dan bestaat 
de kans dat ze ook 3 dagen de kermis bezoeken. We denken aan 4 of 5 kaartjes per kind. 
De gemeente heeft laten weten dat ze niet zorgen voor een stroomkast op de nieuwe locatie.. Het is immers 
geen gemeentegrond maar particulier eigendom. In overleg met cafe de Beuk kijken we naar de 
mogelijkheden om een stroomaggregaat te huren of te kopen.   
Om een activiteit voor de oudere jeugd te organiseren is in iedere geval een bedrag van 500 euro 
beschikbaar. 

 
Energietransitie / duurzaamheid 
Stand van zaken werkgroep 
In deze werkgroep gaat het met name over de informatievoorziening en de wijze van communiceren. 
Vanwege de afwezigheid van Kevin is er geen nieuws te melden. 
 
Reflectiegroep: verslag bijeenkomsten 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 17 januari ging het met name over de financiele aspecten. De tweede 
bijeenkomst op 14 februari staat in het teken van de landschappelijke inpassing. 
 
Terugblik op informatieavond over zonneparken Olland 
De voorzitter informeert de leden over deze avond op 31 januari in De Loop’r. 
De bijeenkomst werd goed bezocht. Het ging met name over het zonnepark in de omgeving van het 
golfterrein. Daar is ook de Energiecooperatie Meierijstad nauw bij betrokken. 
 
 

6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Foto’s oorlogstijd voor viering vrijheidsmaaltijd 
Er zijn maar weinig foto’s van Olland in oorlogstijd. Wel is de nodige documentatie beschikbaar over 
bijvoorbeeld de evacuatie van 800 Ollanders naar Liempde, Boxtel en Gemonde. Ook is er een opname 
van de Rooise Lokale Omroep gemaakt bij gelegenheid van 70? jaar bevrijding.   
Het zou mooi zijn als we van het beschikbare materiaal een presentatie kunnen maken die we kunnen laten 
zien tijdens de Bevrijdingsmaaltijd. 
De leden kijken nog naar mogelijke aanvullingen en de mogelijkheden voor een presentatie. 
 
Openbare vergadering voorjaar 2023 
Tijdens de volgende vergadering komen we hierop terug. 
 
1e Nieuwsbrief 2023 
Eind maart verschijnt de eerste Nieuwsbrief van 2023. Daarin besteden we aandacht aan de dorpsschouw 
en het welkompakketje voor de nieuwe inwoners. De leden denken na over mogelijke andere onderwerpen. 
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Laarzenpad 
Er is weer sprake van een gevaarlijke situatie. De voorzitter neemt dit mee voor het overleg met de 
buurtadviseur. 
 
Kerstattentie 
Als slotakkoord van de vergadering krijgen alle leden uit handen van de voorzitter ieder een zakje met 
bloembollen. Door een misverstand / miscommunicatie waren de zakjes in het bestuurscentrum blijven 
liggen en daarna verdeeld onder het gemeentepersoneel. Nu werd vandaag bij de voorzitter alsnog de 
kerstattentie van de gemeente bezorgd. 
 
 
 
 
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 


