
Website:  
Op de geheel vernieuwde website 
www.skonolland.nl  staat actuele infor-
matie van de Dorpsraad en de Ollandse 
evenementenkalender. Ook zijn er 
mooie foto’s te zien van ons skộn 
Olland 
 
Vacature 
De Dorpsraad is nog op zoek naar een 
nieuw lid. Voor de juiste vertegenwoor-
diging gaat de voorkeur uit naar een 
moeder met schoolgaande kinderen. 
Heeft u interesse, wilt u zich inzetten 
voor de leefbaarheid van Olland, mee-
denken, meepraten…Neem dan contact 
op met Harrie Heerkens, de secretaris, 
tel. (0413) 47 20 24. Of stuur een 
mailtje naar dorpsraad@skonolland.nl.   
 
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, aandachtspunten 
e.d. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor u ligt de Nieuwsbrief van de 
Stichting Dorpsraad Olland. Met deze 
nieuwsbrief willen we u graag informeren 
over de actuele ontwikkelingen en 
activiteiten van de Dorpsraad. Maar ook 
bieden we ruimte aan Ollandse 
verenigingen en instellingen om nieuws 
en wetenwaardigheden te melden. Een 
vast onderdeel van de nieuwsbrief is een 
evenementenkalender. In ons dorp wordt 
veel georganiseerd voor jong en oud. Het 
is goed om te weten wanneer er wat op 
de rol staat. Zo kunnen we de  
evenementen ook goed op elkaar 
afstemmen. Voor informatie over en van 
de Dorpsraad kunt u ook terecht op de 
vernieuwde website www.skonolland.nl
Ook publiceert de Dorpsraad regelmatig 
berichten op de facebookpagina  
www.facebook/skonolland. 
 
Rol Dorpsraad 
De Ollandse Dorpsraad is in 1993 
opgericht. Ze treedt op als belangen-
behartiger en klankbord namens de 
inwoners van Olland en fungeert als
doorgeefluik van informatie richting de 
gemeente. Ook hebben we contact met 
andere instellingen zoals Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Voor de Dorpsraad 
zijn de leefbaarheid in ons kerkdorp en 
het welzijn van haar inwoners de 
belangrijkste uitgangspunten. Met de 
komst van de nieuwe voorzitter, Ad van 
der Heijden, is  de Dorpsraad gestart met 
het opstellen van een Toekomst-
document voor Olland. 
 
Woningbouw 
Woningbouw is duidelijk de rode draad 
en essentieel voor de toekomst van 
Olland. Achter de schermen overlegt de 
Dorpsraad al veelvuldig met 
verschillende  partijen om woningbouw in 
Olland vlot te trekken. Zo bieden de 
bouwplannen voor het oude basis-
schoolterrein aan Het Binneveld enig 
perspectief. 
 
Meierijstad 
We vinden het zeer belangrijk dat Olland 
zich ook laat horen binnen de nieuw te 
vormen gemeente Meierijstad. Daarom 
hebben we in april een brief gestuurd 
naar alle politieke partijen die in 
november deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. In die brief 
hebben we als Dorpsraad onze wensen 

De eerste nieuwsbrief van de Dorpsraad Olland          
en aandachtspunten op het gebied van 
woningbouw, openbare ruimte, cultuur en 
recreatie en zorg en welzijn verwoord. De 
brief vindt u ook terug op onze website. 
 
Toekomstdocument 
We mogen trots zijn op ons mooie 
kerkdorp. En dat zijn we dan ook!
Bezoekers van buiten Olland die bij De 
Loop’r binnenlopen verbazen zich over 
de aanwezige voorzieningen, ruimte en 
ambiance. Ook het mooi gelegen 
sportpark Ekkerzicht, de sportkooi voor 
de jeugd, de beugelbaan en de mooie 
omgeving worden vaak genoemd. Olland 
kent daarnaast een rijk verenigingsleven 
en een groot aantal evenementen. Het is 
voor de toekomst van Olland belangrijk 
om deze voorzieningen, verenigingen en 
ons levendige dorp in stand te houden. 
 
Inhoud 
Dit voorjaar is de Dorpsraad gestart met 
het opstellen van een toekomst-
document. Daarin komen de wensen en 
aandachtspunten te staan die nodig zijn 
om de leefbaarheid van ons dorp en het 
welzijn van haar inwoners te waarborgen.
Na het Ollands Overleg op 4 maart, het 
overleg tussen de Dorpsraad en de 
Ollandse verenigingen, zijn diverse 
werkgroepen gestart met het opstellen 
van een onderdeel van het Toekomst-
document. De werkgroepen bestaan uit 
dorpsraadsleden en vertegenwoordigers 
van diverse verenigingen. Daarnaast zijn 
ook Ollanders op persoonlijke titel 
benaderd om mee te denken. 
 
Thema’s 
Elke werkgroep schetst per thema een 
beeld van de huidige situatie. Daarnaast 
wordt geïnventariseerd wat nodig is voor
het in stand houden en verbeteren van 
het bestaande voorzieningen niveau. 
De volgende thema’s komen aan bod in 
het Toekomstdocument: 
- Olland toen en nu 
- wonen en woonomgeving 
- openbare ruimte, natuur en recreatie 
- cultuur, sport en ontspanning 
- zorg, welzijn en onderwijs 
 
De Dorpsraad wil in het najaar het 
Toekomstdocument presenteren. 
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Wij roepen alle verenigingen, 
instellingen en (horeca)onder-
nemers op hun geplande en te 
plannen evenementen aan te 
melden via onze website zodat 
we voor geheel Olland een 
overzicht hebben wat er te 
doen is. Dit hoort ook bij een 
skộn Olland 

De Ollandse  
Evenementen 3e kwartaal 2016 
 
11 september  Zwarte Markt 
16 september Ollands 

Keeztoernooi 
23 t/m 26 september  Kermis 
 
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 mail
naar: evenementen@skonolland.nl   
of telefonisch via (0413) 47 20 24.  

Nieuwsbrief Skon Olland wordt uitgegeven door de Ollandse Dorpsraad ● 1ste jaargang nr. 1  ● 
 

http://www.skonolland.nl
mailto:dorpsraad@skonolland.nl.
mailto:dorpsraad@skonolland.nl
http://www.skonolland.nl
mailto:evenementen@skonolland.nl


Samenstelling Dorpsraad 
De Ollandse Dorpsraad bestaat op dit 
moment uit 11 leden. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit: 
- Ad van der Heijden, voorzitter 
- Harrie Heerkens, secretaris 
- Wil van Vught, penningmeester. 
Daarnaast maken de volgende 
Ollanders deel uit van de Dorpsraad: 
Twan Brinkman, Gerrit van Gorkum, 
Johan van Heesch, Riet van Hout - 
Hagelaars, Manon Koolen, Martje 
Markus - Termeer, Hans Verboort en 
Dennis Zwiers. 
 

Tijdens het maken van bovenstaande groepsfoto werd 
de dorpsraad verrast door Twan Sanders  die een 
cheque van € 300,= kwam overhandigen namens Ollend 
Dreijt Dur. Harrie Heerkens nam namens het dagelijkse 
bestuur van de dorpsraad de cheque in ontvangst. Wij 
zijn Ollend Dreijt Dur zeer erkentelijk voor dit prachtige 
gebaar! Het geld zal worden gebruikt voor het in stand 
houden van de AED’s (Automatisch Externe 
Defibrilators) in Olland. Zoals u weet zijn er 3  van deze 
levensreddende apparaten aanwezig in Olland: Op 
Sportpark Ekkerzicht, bij MFA de Loop’r en bij Den Toel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breedband internet via Glasvezel  voor buitengebied 
Onderstaande informatie over breedband internet 
voor het buitengebied is overgenomen uit de 
nieuwsbrief van Mabib van juni 2016. 
Inleiding 
Woningen in het buitengebied van Sint Oedenrode en 
Olland die nog geen Coax aansluiting hebben komen 
in aanmerking voor een nieuw aan te leggen 
glasvezelverbinding. In totaal gaat Mabib 35.000 
woningen in Brabant van glasvezel voorzien. 
 
Wat is er tot nu toe gedaan? 
Brabant is een grote provincie. Om alle woningen in 
de Brabantse buitengebieden aan te sluiten op ons 
glasvezelnetwerk is de afgelopen maanden al veel 
(onzichtbaar) werk verzet. Zo zijn alle woningen 
letterlijk in kaart gebracht en zijn de bouwtekeningen 
gemaakt. Binnenkort worden de aannemers die de 
klus gaan klaren gekozen. Alles wordt voorbereid om 
in september 2016 te starten, waardoor eind 2018  
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Bestuur Ollend Dreijt Dur reikt cheque uit aan dorpsraad 
 

alle woningen (waarvan de bewoners hebben aangegeven 
mee te doen) in de buitengebieden glasvezel hebben. 
 

Meerdere gemeentes tegelijk 
2018 lijkt nog ver weg, maar zoals gezegd is het gebied 
groot. Hierdoor moet Mabib slim gaan werken door onder 
andere de aanleg van het glasvezelnetwerk in twee 
‘bouwstromen’ te indelen. Dit betekent dat Mabib op twee 
verschillende locaties tegelijk zal gaan graven en 
aanleggen. Voor de volledige nieuwsbrief kijkt u op onze 
website www.skonolland.nl 
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