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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering  7 maart 2023 
 
Aanwezig:  B. van Ditmars ( komt later), G. van Gorkum, H. Heerkens, mw. C. van Heesch-

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

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom gaat uit naar 
Catja van Nieuwenhuizen die samen met Ben de presentatie over de verkeersveiligheid buitengebied 
verzorgen ( agendapunt 1a). Maar omdat Ben er nog niet is beginnen we met de behandeling van de 
reguliere agenda. 

 
2. verslag vergadering Dorpsraad van 7 februari 2023 

Het verslag wordt met de aanpassing dat het Catja is met een C vastgesteld. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-overzicht vlagdagen: wimpel bij Nederlandse vlag 
 De secretaris neemt nog contact op met de vlaggenisten over een wimpel voor bij de Nederlandse vlag. 
-controle website www.skonolland.nl 
 Gerrit heeft geen tekstuele opmerkingen op de inhoud. Wel doet hij de suggestie om meer foto’s te  
 plaatsen op de website. Op verzoek van de voorzitter zet hij mogelijke onderwerpen voor een foto op een  
 rij ( sportpark, stiltemonumentje ‘t Hoefje, Duits Lijntje). 
-actielijst 
 Het evaluatiegesprek kermis en de aanpak nieuwe inwoners kunnen van de lijst af. 
 

3. verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur van 20 februari 2023 
De leden zijn in het bezit van dit verslag. 
Naar aanleiding van dit verslag: 
-nieuw contactpersoon Welzijn De Meierij 
 Door een herschikking van werkgebieden ruilt Mannon van Hal Olland in voor het centrum. We krijgen dus  
 een nieuwe contactpersoon.  
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken: 
 
Mails van de gemeente: 
-nieuwe datum Platformbijeenkomst Dorps- en Wijkraden 
 De bijeenkomst is verzet van dinsdag 4 april naar dinsdag 18 april en vindt plaats in Olland in De Loop’r. 
 Onze Dorpsraadvergadering blijft staan op dinsdag 11 april. 
-informatie over Stimuleringsfonds Toegankelijkheid 
-informatie, poster en flyer van de Design Challenge Zon 
-nieuwsbrief Duurzaamheid februari 2023 
 
Overige mails 
-aanmelding 3 personen van buurtvereniging ;t Keerpunt voor deelname aan de Dorpsschouw 
-verzoek Dorpsraad Boerdonk voor deelname aan het verkiezingsdebat van Omroep Brabant in Tilburg op 6  
 maart. 
 Gezien de afstand en de beperkte mogelijke inbreng gaan we niet in op het verzoek. Wel hebben we 
 vragen ingediend. 
-nieuwsbrief zonnepark Schootseweide 
-uitnodiging Seniorenraad Meierijstad voor netwerkbijeenkomst op dinsdag 4 april 
 De Dorpsraad is hierbij niet aanwezig. 
-informatie over onderzoek naar mogelijke fusie Welzijn De Meierij en Ons Welzijn 
-informatie van Wim van de Rijt van Plein Schijndel over de nieuw opgestelde statuten die nodig zijn voor de  
 invoering van de Wet Bestuur en Toezicht. Ook is in dit kader het Huishoudelijk Reglememt van de  
 Dorpsraad Zijtaart als voorbeeld bijgevoegd. De secretaris kijkt naar deze documenten en past ze voor  
 Olland aan. 
-verzoek van de heer A, Buiting  om een oproep te plaatsen voor foto’s van de oude buurtwinkeltjes in  
 Olland. 
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 We nemen het mee in onze Nieuwsbrief. 
-verzoek Van Kuringen Adviesgroep voor controle gegevens van de verzekering voor een eventuele  
 naverrekening 
 De secretaris heeft de gevraagde gegevens aangeleverd. 
-betaalde factuur Imkerij De Linde voor de geleverde producten voor in het welkom pakketje 
 

5.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Diverse lopende punten . Mededelinfen 
 
1e Nieuwsbrief 
In de eerste Nieuwsbrief van 2023 bestreden we aandacht aan de volgende onderwerpen: 
Dorpsschouw, het welkompakketje voor nieuwe inwoners (Jolanda), resultaten verkeerstellingen 
buitengebied en vervolg ( Catja en Ben), vrijheidsmaaltijd ( Gerrit), oproep voor onderwerpen voor de 
openbare vergadering. Ook nemen we op verzoek van de heer A. Buiting een oproep mee voor foto’s van 
de buurtwinkeltjes die er in Olland zijn geweest. 
 
Vrijheidsmaaltijd: stand van zaken foto’s, documenten, presentatie en programma 
Het bezoek van Gerrit aan het BHIC, het Brabants Historisch Informatie Centrum, heeft de nodige informatie 
en documenten opgeleverd. Zo is er een lijst beschikbaar van de Ollandse straatnamen en huisnummers  
met de namen van inwoners / gezinnen die zijn geëvacueerd. 
Ool is er een tv-opname van de voormalige Rooise TV met Jaske Leenderts. Helaas is er maar weinig 
fotomateriaal beschikbaar. 
We kijken of we van het gevonden materiaal een mooie presentatie kunnen maken. 
De vraag wordt gesteld wie contact opneemt met De Loop’r over de reservering e,d.--> regelt Ad 
 

1a.  presentatie verkeersveiligheid buitengebied 
 
Vanwege technische beperkingen in de vergaderzaal vindt de presentatie door Ben en Catja plaats in de 
barzaal van De Loop’r. 
Ze geven allereerst een toelichting op de uitkomsten van de verkeerstellingen die in september 2022 op 4 
straten in Olland zijn gehouden. 
Voor de Slophoosweg, Boxtelseweg, Horst en de Ollandseweg kwamen daar zo ongeveer dezelfde 
resultaten naar voren. Zo’n 85% van de verkeersdeelnemers houdt zich keurig aan de regels. In de 15% 
zitten met name het vrachtverkeer en de notoire hardrijders. Het zijn opmerkelijke resultaten die eigenlijk 
niet overeenkomen met de gevoelens / mening van de buurtbewoners. 
Hierna kwamen de mogelijke suggesties ter verbetering aan de orde:  
 
*weghalen van de ANWB-bewegwijzering richting Sint-Oedenrode bij de kruising de Eekhoorn en de 
provinciale weg Boxtel- Schijndel 
*aanleggen van een viertal verkeersplateaus 
 Volgens de gemeente is dit haalbaar. De werkgroep en de Dorpsraaf kunnen de mogelijke  locaties  
  bepalen. 
*ga in gesprek met de lokale ondernemers die veel vrachtverkeer aantrekken 
*attendeer / betrek de inwoners bij de bevindingen met het verzoek om aandacht te schenken aan  
  hun verkeersgedrag en dat van hun bezoekers. 
De werkgroep kijkt naar de mogelijkheden. 
In de Nieuwsbrief besteden we aandacht aan dit onderwerp. 
 
Vervolg behandeling van de agenda: 
 

5.  stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Diverse lopende punten / mededelingen 
 
Financieel jaaroverzicht Dorpsraad 2022 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers. 
De vergader/bestuurskosten, het drukwerk en de uitgaven voor de kermis en het infoboord bij het kunstwerk 
waren de grootste kostenposten. Op 1 januari 2022 had de Dorpsraad 5.046 euro in kas en op 31 december 
2022 was dat 3,914 euro. 
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Op verzoek van de penningmeester stellen we ook dit jaar een kascontrolecommissie in. Die bestaat dit jaar 
uit Carla en Stephan. 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
 
Dorpsschouw zaterdag 22 april 2023 – voorbereiding 
De voorzitter heeft een mail gestuurd naar de buurtverenigingen met info over de Dorpsschouw en het 
verzoek om aan te geven wie er eventueel vanuit de buurt meeloopt op 22 april. Buurtvereniging ‘t Keerpunt 
heeft laten weten dat ze met 3 personen aanwezig zijn. 
Deze maand stuurt de voorzitter nog een brief naar de aanspreekponten van de buurtverenigingen met het 
verzoek om deze door te mailen naar de leden. Ook in de Nieuwsbrief, op Facebook en op onze  
website besteden we aandacht aan de Dorpsschouw. 
De leden geven mogelijke aandachtspunten of onderwerpen voor de Dorpsschouw door. 
De voorzitter reserveert De Loop’r voor de Dorpsschouw. 
 
Aanpak nieuwe inwoners: voortgang 
Het welkompakketje is gereed en ziet er mooi uit. Het bestaat uit informatie van de Dorpsraad, basisschool; 
de Sprongh, SV Olland en De Loop’r. Ook zitten er producten in van lokale ondernemers: Geitenhouderij 
Van Heesch, Van Hoof zacht fruit en asperges en Imkerij De Linde. Van cafe de Beuk zit er een tegoedbon 
in voor 2 gratis kopjes koffie/thee. Het wordt uitgereikt in een mooi klein tasje met daarom een kaartje van 
de Dorpsraad. 
Er is een stappenplán opgesteld met een omschrijving van alle noodzakelijke werkzaamheden. 
De buurtverenigingen zijn in het bezit van dit stappenplan. 
De eerste twee pakketjes  worden deze maand al uitgereikt aan nieuwe inwoners van de Neij Buurt. 
In de komende Nieuwsbrief komt een artikeltje te staan over het welkom pakketje. 
 
Aanpak smoelenboek in De Loop’r 
Ook De Loop’r is voorstander van een digitaal smoelenboek. 
De voorzitter overlegt nog met De Loop’r over de beste locatie voor het scherm met het smoelenboek. 
 
Kermis 

 
Uitkomsten overleg met De Loop’r 
De Loop’r heeft aangegeven om niet mee te werken aan de catering bij de kermis. 
Carla geeft dit door aan Peter Leenderts van de Dorpskapel. 
 
Stand van zaken meterkast cq aggregaat 
De eigenaren van het veld hebben aangegeven niet te zorgen voor een aparte meterkast. 
Voor het huren van een aggregaat kunnen we contact opnemen met de Firma De Grauw die dat ook 
verzorgt voor de kermissen in Schijndel en in het centrum. 
 
Stand van zaken kermisattracties en bij te huren attracties 
Dezelfde attracties als in 2022 zijn ook voor dit jaar vastgelegd inclusief de Mad Mil. We kijken nog naar een 
attractie voor de oudere jeugd. Carla vraagt aan Kevin van de Beuk over de plaatsing van een boksbal. 
 
Plattegrond cq indeling kermisterrein 
De  plattegrond is in concept gereed. 
 
Woningbouw 

 
Stand van zaken 
 
Op dit moment ligt het ontwerp-bestemmingsplan Pastoor Smitsstraat 48  -48a ter inzage. Het plan voorziet 
in de bouw van drie woningen in het voormalige pand van cafe de Dorpsherberg en de bouw van 1 twee 
onder een kap woning op het achterterrein. 
Bij het plan van Maarten van Hoof wordt op dit moment nog gekeken naar enkele civiel-technische aspecten. 
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan Pastoor Smitsstraat 1a is een bezwaarschrift ingediend. 
 
Openbare  ruimte 
Afspraken  over beheer en onderhoud  kunstwerk en omgeving 
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Geert neemt nogmaals contact op met de gemeente over de afspraken. Het ziet er op dit moment niet uit. 
 
Verslag beeldvormende avond over het beheer van de openbare ruimte 
De bijeenkomst heeft weinig nieuws opgeleverd. 
 

6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Openbare vergadering voorjaar 2023 
Tijdens de volgende vergadering komen we hierop terug. 
 
Ga  stemmen op 15 maart 
De leden worden opgeroepen om te gaan stemmen op woensdag 15 maart voor de Provinciale Staten 
Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. 
 
Laarzenpad 
De gemeente gaat in overleg met het waterschap. 
 
Onkostenvergoeding 
De voorzitter, secretaris en de penningmeester krijgen elk jaar een onkostenvergoeding van 50 euro. 
Maar de leden kunnen bij onevenredige gemaakte kosten dit altijd aankaarten bij het bestuur. 

 
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, Hans   Voorbereidingen, aandachtspunten benoemen e.d. 

 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 


