
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de 
Ollandse Dorpsraad. In deze nieuwsbrief 
veel aandacht voor veiligheid en 
leefbaarheid. Daarnaast krijgt u 
informatie over een aantal lopende 
zaken. Ook stelt een Dorpsraadslid zich 
aan u voor. Natuurlijk maakt de 
evenementenkalender een vast 
onderdeel uit van deze nieuwsbrief. 
 
Wat is een BIN? 
Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg 
BIN – is een samenwerkingsverband 
tussen bewoners, politie en gemeente 
en andere partners, met als doelstelling 
de veiligheid en leefbaarheid in een wijk 
of woongemeenschap te verbeteren. Om 
dit te realiseren is het nodig dat de 
politie en gemeente haar werk optimaal 
kan doen. Wijkbewoners kunnen daarbij 
helpen door vrijwilliger te worden bij een 
BIN. Doordat BIN-vrijwilligers, politie en 
gemeente op een eenvoudige manier 
informatie met elkaar uitwisselen, kan er 
gericht worden gewerkt aan de veiligheid 
en leefbaarheid. Op die manier 
vermindert de criminaliteit en worden 
wijkbewoners bij het werk van de politie 
en gemeente betrokken. BIN draagt dus 
bij aan een fijnere en veiligere buurt! 
 
Waarom een BIN? 
Vroeger was vooral de politie er voor de 
veiligheid. De politie heeft echter een 
beperkte capaciteit. De heren en dames 
van het "boevengilde" weten dat en 
maken daar gebruik van. Door de politie 
"meer ogen en oren" te geven, wordt de 
veiligheid en leefbaarheid in een buurt of 
wijk enorm vergroot, en kan de politie 
gerichter te werk gaan. In andere 
gemeenten waar al enige tijd BIN 
netwerken actief zijn, zoals bijvoorbeeld 
Veghel, Drunen en Heusden, is de 
criminaliteit sterk afgenomen. 
Wetenschappelijk kan niet aangetoond 
worden dat dit door de aanwezigheid 
van een actief Buurt Informatie Netwerk 
is veroorzaakt, maar de daling van het 
criminaliteitsbeeld spreekt voor zich. In 
gemeenten waar een Buurt Informatie 
Netwerk aanwezig is, wordt dit bij 
binnenkomst in de gemeente kenbaar 
gemaakt d.m.v. zogenaamde BIN 
borden. Het boevengilde is niet op de 
hoogte of de vrijwilligers van het BIN net 
die dag een ronde door de wijk aan het 
maken zijn.  
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BIN vrijwilligers gezocht! 
De dorpsraad steunt van harte het 
initiatief om een BIN uit te rollen in 
Olland. Joop Muller maakt zich hier,  in 
samenwerking met wijkagent Frans van 
Rozendaal, hard voor. Joop en Frans 
zijn dan ook hard op zoek naar 
vrijwilligers: 

o Iedereen kan meedoen: "samen 
voor veiligheid en leefbaarheid" 

o Directe bijdrage aan een veiligere 
woon- en leefomgeving 

o Actief meedoen is veilig en zonder 
risico. Leden observeren alleen, 
vangen geen boeven. Bij onraad 
belt men 112 en de politie neemt 
het over 

o Verhoogt het veiligheidsgevoel van 
de wijk- of buurtbewoners 

o De waakzaamheid en preventie in 
uw buurt of wijk neemt toe 

o Minder criminaliteit en overlast 
gevend gedrag en meer solidariteit 
in de wijk 

o Sociale betrokkenheid. U leert 
anderen uit uw wijk of buurt kennen 
en SAMEN zorgt u voor een veilige 
leefomgeving, voor uzelf, maar ook 
voor anderen. 
 

Wil je meewerken aan veiligheid en 
leefbaarheid in Olland? Stuur dan een 
email naar Joop Muller: 
atam@upcmail.nl. Joop zal dan een 
informatie bijeenkomst organiseren. 
Meer informatie is ook te vinden 
op:www.bin-meierijstad.nl 
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Resultaten eerste BIN 
loopronde Olland 
 
17 januari is de eerste BIN loopronde 
geweest in Olland die werd uitgevoerd 
door Ollandse buurtvrijwilligers met 
ondersteuning van enkele 
buurtvrijwilligers uit Boskant en onze 
wijkagent, Frans van Rozendaal. Er 
werden 5 niet afgesloten auto’s en 20 
niet afgesloten poorten aangetroffen. 
Als de mensen thuis waren is er direct 
aangebeld en hen daarop gewezen. 
Bij afwezigheid is er een briefje in de 
brievenbus achtergelaten. De reacties 
van de aangesproken mensen was 
overwegend positief. Een enkeling zei 
dat het moest kunnen en dat het in 
Olland normaal was dat mensen hun 
poorten niet afsloten. 

Aanmelden evenementen 
Als u een evenement heeft voor 
deze kalender, geef het dan even 
door via de website door het invullen 
van het aanmeldingsformulier of 
stuur een mailtje naar:
evenementen@skonolland.nl   
of telefonisch via (0413) 47 20 24.  

 
Website:  
Op de website www.skonolland.nl
staat actuele informatie van de 
Dorpsraad en de Ollandse 
evenementenkalender. Ook zijn er 
mooie foto’s te zien van ons skộn 
Olland 
 
Nieuwsbrief KBO 
De nieuwsbrief van de KBO is ook 
terug te vinden op de website van de
dorpsraad: 
www.skonolland.nl/nieuwsbrief-kbo/ 
 
Vragen, opmerkingen, wensen…. 
Als u vragen of opmerkingen heeft 
kunt u altijd contact opnemen met 
een van de Dorpsraadsleden.  
Of stuur een mailtje naar
dorpsraad@skonolland.nl.  
Dit geldt ook voor het doorgeven van 
initiatieven,wensen,aandachtspunte
n e.d. 
 
Facebook: 
Op facebook staat actuele (serieuze 
en minder serieuze) formatie over 
Olland 

 
 

Evenementen 1e kwartaal 2017 
 
17 & 18 feb  Bonte Avonden 
20 febr  Bonte middag  
23 febr  Rikken bij v.v. Ollandia 
25 - 28 feb   Carnaval 
27 febr  Carnavalsoptocht             
02 mrt   Ollandia Kennis Quiz 
05 mrt   Openingsrit 2017 MC Olland 
09 mrt   BV Pleintrekkers 
             Kaartavond in de Loop’r 
16 mrt   Ollandia Kennis Quiz 
17 mrt   Ollandse Keezavond 
19 mrt   Good old times rock&roll 

Dorpsherberg 
30 mrt   Ollandia Kennis Quiz 
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Visiedocument voor Olland 
In 2016 heeft de Dorpsraad in samenwerking met 
vertegenwoordigers van Ollandse verenigingen en 
inwoners veel tijd en energie gestoken in het opstellen 
van een Visiedocument.  Het eindresultaat kunt u zien 
op onze website www.skonolland.nl  Voor de 
Dorpsraad is woningbouw de hoofdprioriteit. Willen we 
de huidige voorzieningen en het verenigingsleven in 
stand houden is het bouwen van woningen voor 
starters / jonge gezinnen essentieel. Maar ook op het 
terrein van verkeer / infrastructuur liggen de nodige 
aandachtspunten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
het wegenonderhoud, het doorgaande (vracht)verkeer, 
de verkeersveiligheid rondom de basisschool en de 
herinrichting van het gedeelte van de Pastoor 
Smitsstraat tussen het Dorpsplein en de Slophoosweg 
  
Brief en overleg 
Wat voor Olland belangrijk is heeft de Dorpsraad 
verwoord in een brief die we medio 2016 hebben 
gestuurd naar alle politieke partijen die meededen aan 
de verkiezingen voor Meierijstad. In sommige 
verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen 
lazen we onderdelen van deze Ollandse inbreng terug.  
In januari 2017 hebben we het definitieve 
Visiedocument ook naar alle politieke partijen 
gestuurd. Dit is niet onbeantwoord gebleven! Zo heeft 
het Brabants Dagblad er een artikel aan gewijd en Van 
Team Meierijstad, het CDA en de PvdA, de huidige 
coalitiepartijen, hebben we positieve reacties 
ontvangen. Zo wil Team Meierijstad graag met ons in 
gesprek.  Dat geldt ook voor de nieuwe gemeentelijke 
contactfunctionarissen voor de wijken en dorpen van 
Meierijstad. Uiteraard gaat de Dorpsraad ook in 
gesprek met “onze” wethouder Menno Roozendaal.  
 

Onderhoud wegen Horst / Hofstad 
De dorpsraad heeft een brief gestuurd naar de gemeente 
Meierijstad om het recentelijk gepleegde onderhoud aan 
de Horst en Hofstad onder de aandacht te brengen. De 
dorpsraad laat daarin weten bijzonder teleurgesteld te 
zijn in de kwaliteit van het afgeleverde werk dan wel de 
methode van reparatie. In de optiek van de dorpsraad is 
de bestaande weg opgelapt, en is er nauwelijks sprake  

van een structurele verbetering  ten opzichte van de 
oude situatie. Ook is er in een aantal bochten nog 
steeds sprake van gevaarzetting, met name voor 
fietsers. 
De dorpsraad dringt er in de brief op aan de situatie te 
komen bekijken en te overwegen de gehele weg vanaf 
de basis opnieuw op te bouwen. 
 
Lid dorpsraad stelt zich voor:  
Ben van Ditmars 

 
 
Mijn naam is Ben van Ditmars, ik ben gelukkig 
getrouwd met Karin en trotse papa van Fleur en Tejo. 
Voor mijn werk, als manager in de IT, reis ik de hele 
wereld over maar het liefst klap ik mijn laptop open op 
de keukentafel aan de Horst. Oost, west… in Olland is 
het best! Daar voel ik me thuis en wissel ik maatpak 
om voor spijkerbroek en klompen. Ik vind het 
belangrijk om me in te zetten voor de Ollandse 
gemeenschap want een leefbaar dorp maak je samen. 
Naast mijn rol in de dorpsraad zit ik in de 
medezeggenschap raad van de Sprongh en in de 
Pastorale raad van de Parochie Heilige Oda. Het 
wonen in een klein dorp heeft voordelen maar het 
heeft ook zijn uitdagingen. Ik ben alert op de 
basisvoorzieningen die nodig zijn om het leven in 
Olland goed en fijn te houden nu en in de toekomst! 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventarisatie Whatsapp groepen 
 

 
Joop Muller heeft in samenwerking met de Dorpsraad het 
idee opgevat om een dekkend netwerk van whatsapp 
groepen op te zetten in Olland ten bate van het verbeteren 
van de buurtpreventie. Daartoe willen we graag 
inventariseren welke buurtpreventie whatsapp-groepen er 
al zijn. Wij roepen daarom de beheerders van reeds 
bestaande (buurtpreventie)appgroepen op contact op te 
nemen met Joop Muller. Ook verzoeken wij 
wijken/straten/buurtverenigingen die plannen hebben om 
een whatappgroep op te zetten contact op te nemen met 
Joop Muller, zodat we dit centraal  kunnen coördineren, en 
daarmee de effectiviteit kunnen vergroten. Joop is 
bereikbaar op het volgende emailadres: atam@upcmail.nl 
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Welzijn de Meierij: Nelleke Zomer-
Post stelt zich voor 
Hallo. Ik ben Nelleke Zomer-Post en sinds april 2015 
werkzaam als Sociaal Werker bij Welzijn De Meierij in 
Sint-Oedenrode. Welzijn De Meierij is er, zoals de naam 
eigenlijk al zegt, voor het welzijn van alle inwoners van 
Sint-Oedenrode. Wij geven informatie, advies en 
ondersteuning aan u als burger op het gebied van 
welzijn. Dit kan  bijvoorbeeld gaan over extra 
ondersteuning door het inzetten van een vrijwilliger of 
een activiteit/cursus waar u aan deel kunt nemen.   

 
Op dit moment ben ik op de 2de en 4de dinsdag van de 
maand van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in De Loop’r. 
Heeft u vragen of ideeën over het welzijn bij u in de 
buurt? U bent van harte welkom om eens binnen te 
lopen! Ik hoop u gauw te ontmoeten!  Groet, Nelleke. 
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