
 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2018 van de Ollandse Dorpsraad. In deze 
nieuwsbrief praten we u bij over het Ollands Overleg en gaan we onder andere in op 
de organisatie van de kermis vanaf 2019, de mobiele bereikbaarheid en de minibieb. 
 

Vergunningsaanvraag GSM mast sportpark Ekkerzicht 
Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen is KPN bereid een GSM mast te plaatsen in 
Olland zodat een eind aan alle problematiek rond mobiele bereikbaarheid in zicht is. Na 
zorgvuldige afweging is gebleken dat sportpark Ekkerzicht (bij de huidige fietsenstalling) 
zich het beste leent voor de plaatsing van een mast. Informatie over de criteria die in 
overweging zijn genomen bij de afwegingen van de verschillende locaties kunt u 
teruglezen op www.skonolland.nl. 

De dorpsraad heeft mobiele bereikbaarheid al lange tijd hoog op de agenda staan. De 
door TNO aangetoonde slechte bereikbaarheid van 1-1-2, de overgang van luchtalarm 
naar NL-alert per 2020, de aantrekkelijkheid van het vestgingsklimaat voor jonge 
gezinnen en de bereikbaarheid voor ondernemers maken dat het van groot belang is 
voor Olland dat dit dossier gesloten kan worden. 

De dorpsraad heeft KPN dan ook formeel verzocht de vergunningsaanvraag in gang te 
gaan zetten. In de praktijk betekent dit, dat zal worden overgegaan tot een 
bouwtechnische analyse, en het conceptueel uitwerken van een privaatrechtelijke 
gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en KPN. Indien hierover consensus is 
bereikt, zal worden overgegaan tot de vergunningsaanvraag. 

Heeft u een mening over de buurtbus? 
Het OV reizigerspanel Brabant heeft ongeveer 1400 leden, mensen die gebruik maken 
van het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Via het OV Reizigerspanel Brabant kun je 
je mening geven over het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Dit kan door middel van 
het invullen van vragenlijsten , 4-6 keer per jaar. Voor elke ingevulde vragenlijst ontvang 
je ‘busjes’, deze zijn in te wisselen voor cadeaubonnen van bol.com of iTunes tegoed.  

Waarom is het belangrijk om hieraan mee te doen? In Olland rijdt op werkdagen de 
buurtbus, een belangrijke verbinding tussen Olland en omliggende gemeenten, en een 
essentieel onderdeel voor de leefbaarheid in Olland.  Het is daarom belangrijk dat 
reizigers van het openbaar vervoer uit Olland hun stem en mening laten horen, zodat 
dit een positief effect kan hebben op het behoud van de buurtbus.  

Wilt u hieraan meewerken ? Ga naar https://www.ovpanel-brabant.nl/home.html, en 
maak een account aan. U krijgt de vragenlijst via email toegestuurd. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
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, aandachts-
punten e.d. 
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Evenementen 3e kwartaal 2018 
jun 24  13:00  Fietstocht BV 

Pleintrekkers @ Locatie nog 
niet bekend  

jul 3  19:30  Musical groep 8 BS De 
Sprongh @ De Loop'r 

sep 14 19:00 Ollands Keeztoernooi @ 
De Loop'r  

sep 22 – sep 25 hele dag Olland 
Kermis 

 
Facebook 
https://www.facebook.com/skonolland 
 
Wikipedia 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(pl
aats) 
 

Vacature 
De dorpsraad zoekt versterking. Wil je 
graag een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van ons dorp? Neem dan 
contact op met Ad van der 
Heijden:a.heyden4@chello.nl of 06-
51661017 

Ollands overleg 
Op 29 Mei vond het Ollands Overleg plaats, een tweejaarlijks overleg tussen de 
dorpsraad en de verschillende verenigingen en instellingen in Olland. De diverse
verenigingen zijn tijdens dit overleg bijgepraat over onderwerpen zoals mobiele 
bereikbaarheid, de aanleg van glasvezel in het buitengebied, de resultaten van het 
leefbaarheidsonderzoek van Welzijn De meierij, de kermis in Olland, de herinrichting van 
de Pastoor Smitstraat en woningbouw. Ook zijn zaken besproken als de verkeerssituatie 
bij D’n Toel (ingebracht door Wielerclub Gerrie van Gerwen) en de algehele staat van 
onderhoud van de wegen en fietspaden rondom Olland. Algemene zorgen zijn er rondom 
de teruglopende leden aantallen bij de verenigingen, de beschikbaarheid van vrijwilligers 
en het teruglopende leerlingen aantal op basisschool de Sprongh. 
 
Alle aanwezigen lijken zich bewust van de noodzaak van woningbouw in Olland. 
Uiteraard doet de dorpsraad er alles aan om dit punt onder de aandacht te houden bij de 
gemeente. Hoewel er recentelijk weer wat ruimte lijkt te zijn gekomen, is er nu sprake 
van een afwachtende houding aan zijde van de gemeentebestuurders als gevolg van een 
onderzoek dat wordt uitgevoerd door de GGD. Dit onderzoek moet de algehele 
gezondheidssituatie in kaart brengen, waar voorheen alleen gekeken werd naar de 
negatieve gevolgen van de aanwezigheid van intensieve veehouderij in zijn 
algemeenheid, en in geval van Olland de geitenhouderij in het bijzonder. 
 
De dorpsraad dankt alle aanwezigen voor de inbreng en betrokkenheid. 
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Meldingen openbare ruimte 
 
Zoals gemeld in eerder nieuwsbrieven kunt u 
meldingen doorgeven aan de gemeente als er 
zaken zijn aan de openbare ruimte die 
aandacht vragen. Denk hierbij aan losliggende 
stoeptegels, onoverzichtelijke bochten door 
bermgras, of kapotte lantaarnpalen. 
 
Melden kan op verschillende manieren: 
 
 Via telefoonnummer 140413. U krijgt dan het 

Klant Contact Centrum aan de lijn die uw 
melding opneemt. 

 
 Een formulier invullen op 

www.meierijstad.nl. 
 

 
 
 Middels de app: U kunt een IOS of android 

app downloaden voor uw mobiele telefoon 
waarin uw een melding kunt doen. Let op: 
de oude app: BuitenBeter is vervangen door 
een nieuwe app: MijnGemeente 

 

 
 
 

Alert tijdens de vakantieperiode in! 
 
De komende periode gaan velen van ons weer 
genieten van een welverdiende vakantie. 
Vraag de thuisblijvers gerust een extra oogje 
in het zeil te houden! Zij doen het graag en u 
kunt met een gerust hart op vakantie. 
 

 Minibieb 
 
Wilma Meijs heeft het initiatief opgepakt om een minibibliotheek te 
starten. In het kort komt het idee op het volgende neer: 
 
Bewoners van Olland (of omstreken) gaan elkaar blij maken met boeken. 
Je (lees)boeken staan nu vaak ergens in de kast nadat je ze gelezen 
hebt. Deze boeken kun je ook in de minibieb in De Loop’r zetten. Andere 
mensen en kinderen kunnen deze boeken gratis lenen of ruilen. Dit 
kunnen allerlei soorten boeken zijn: romans, thrillers, kookboeken, 
kinderboeken, stripboeken etc.  Je mag het gelezen boek weer 
terugzetten maar dat hoeft niet persé. Bedenk wel dat andere mensen er 
dan geen plezier meer van hebben.  Er komt een boekenlegger in het 
boek waarop staat dat het boek uit de Minibieb Olland komt. Op de 
boekenlegger kun je eventueel de datum, je naam en een berichtje voor 
de volgende lezer schrijven.  
 
De minibiebkast staat dus in de aula van de Loop’r. Er zijn geen vaste 
regels. Met elkaar en voor elkaar! De minibieb is er voor iedereen in 
Olland. Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boeken, leen ze of voeg 
een paar boeken uit jouw boekenkast toe! 

In 2019 glasvezel voor het buitengebied 
 
In 2019 zullen een veel satellietschotels verdwijnen in het buitengebied. 
Olland heeft met overweldigende meerderheid gekozen voor glasvezel. Bij 
maarliefst 85% van de adressen in het Ollandse buitengebied zal in 2019 
glasvezel worden aangelegd. Dat is een overweldigend percentage. Ter 
vergelijking: In het totale gebied Meierijstad+Sint-Michielsgestel was dit 
66%, en in het buitengebied van Sint Oedenrode (inclusief Olland) 75%. 
Daarmee is Olland veruit recordhouder als het gaat om 
aansluitingsdichtheid in het gebied. 

Als dorpsraad hadden we dit onderwerp hoog op de agenda staan. Wij zijn 
dan ook buitengewoon verheugd dat we kunnen afrekenen met jarenlang 
getob met slechte internetverbindingen en satelliet-televisie in het 
buitengebied. 

We hopen dat hiermee een mooie stap is gezet naar een leefbaar en 
aantrekkelijk woon en leefklimaat in Olland. 

Leefbaarheidsenquête: Bedankt! 

Beste inwoners van Olland, dank jullie wel voor het invullen van de enquête 
leefbaarheid! Dankzij jullie ligt er een representatief document waarmee de 
Dorpsraad, Gemeente Meierijstad en Welzijn De Meierij verder kunnen. 

De thema’s die uit de enquête zijn gekomen zijn herkenbaar, wat voor ons 
een bevestiging is dat we op de goede weg zitten. U kunt de resultaten van 
de enquête terugvinden op de website van de Dorpsraad. 

Een aantal respondenten hebben een concrete vraag ingediend, waarbij ze 
ondersteuning wensen. Bent u een van de mensen die ondersteuning 
wenst? Neem dan contact op met Nelleke Zomer (Welzijn De Meierij) om 
samen te kijken naar een passende oplossing.  

Ook waren er een groot aantal mensen die wel iets voor een buurtbewoner 
willen betekenen. Zou u iemand willen ondersteunen bij de financiële 
administratie of ergens naartoe willen brengen?  

U kunt Nelleke bereiken via 06-14329432 of n.zomer@welzijndemeierij.nl  
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