
 

KPN en Tele2. Alle andere telecom 
namen, zijn dochter-ondernemingen van 
deze operators, of maken gebruik van 
het netwerk van deze operators. De vier 
operators zijn verenigd in een 
samenwerkingsverband genaamd 
Monet. Hierin wordt samengewerkt aan 
de op- en uitbouw van het mobiele 
netwerk. 
 Het is commercieel niet zo 

aantrekkelijk voor telecom operators 
om in een kleine kern als Olland met 
1100 inwoners een zendinstallatie te 
plaatsen. De return on investment van 
een mast is erg laag. 

 Er zijn nauwelijks mogelijkheden om 
gebruik te maken van bestaande 
infrastructuur voor het plaatsen van 
een zender. Een kerktoren zou zich 
hiervoor kunnen lenen, echter de 
kerktoren in Olland is niet zo hoog, en 
de monumentale beuken die voor de 
kerk staan blokkeren de zender. 
Overigens is het kerkbestuur 
bereidwillig om mee te denken als het 
gaat om het plaatsen van zenders op 
de toren. 

 De aanwezigheid van glasvezel zou 
de mogelijkheden voor een 
investering door een telecom operator 
vergroten, echter is er in Olland geen 
glasvezel. De komst van glasvezel in 
het buitengebied zou kansen kunnen 
bieden voor een zender op het 
sportveld. 

 De meeste telecom operators willen 
geen masten op de balans. In veruit 
de meeste gevallen huren telecom 
operators ruimte op een mast van een 
investeringsmaatschappij. 

 De dorpsraad blijft in overleg met 
Monet om de mogelijkheden van een 
zendmast/installatie  te onderzoeken. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 1 editie 2          

  Skon Olland nieuwsbrief 

Heeft u de enquête over 
mobiele bereikbaarheid van 
Omroep Brabant al ingevuld? 
Grijp uw kans en laat je 
horen! Ga naar:  
https://nl.surveymonkey.com/
r/TXVZXR2 
 

Oktober 2016 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de 
Ollandse Dorpsraad. In deze nieuwsbrief 
treft u een uitnodiging aan voor het 
bijwonen van een verkiezingsavond op 
dinsdag 15 november in Eerde. 
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 
 
Komt u ook op 15 
november? 
Op dinsdag 15 november organiseren de 
10 Dorpsraden uit Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Veghel een bijeenkomst met 
de politieke partijen die deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen voor 
Meierijstad. Met dit initiatief willen de 
Dorpsraden de kleine kernen op de 
(politieke) kaart zetten. We willen op de 
15e aandacht vragen voor de 
leefbaarheid van de kleine kernen. Dit 
aan de hand van de thema’s 
woningbouw, school, sport en zorg en 
welzijn. Op basis van deze thema’s 
worden stellingen geformuleerd. Zo 
willen we duidelijk krijgen waar de 
politieke partijen staan en hoe ze denken 
over de kleine kernen. De bijeenkomst op 
dinsdag 15 november begint om 20.00 
uur in gemeenschapshuis De Brink aan 
het Sint Antoniusplein 7 in Eerde. Iedere 
stemgerechtigde Ollander van 18 jaar of 
ouder nodigen we van harte uit om bij 
deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De 
informatie / opvattingen / standpunten die 
u van de politieke partijen te horen krijgt 
kan u helpen bij uw stemkeuze op 
woensdag 23 november. Als Dorpsraad 
willen we zo aandacht vragen voor de 
leefbaarheid en het bestaansrecht van de 
10 kleine kernen in Meierijstad en uw 
aanwezigheid onderstreept dat belang.
Dus graag tot ziens op 15 november in 
D’Eerd. 
 
Mobiele telefonie 
Al jaren is het mobiele bereik in Olland 
slecht te noemen. De dorpsraad is 
voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden om deze problemen op te 
lossen. Hieronder volgen wat feitjes 
rondom dit onderwerp:Er zijn slecht 4 
telecom operators: Tmobile, Vodafone, 
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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 nu 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, aandachtspunten 
e.d. 
 
Facebook: 
Op facebook staat actuele (serieuze en 
minder serieuze) formatie over Olland. 
www.facebook.com/skonolland 

 
Evenementen: 
Zie laatste pagina nieuwsbrief 

 

https://nl.surveymonkey.com/
mailto:naar:evenementen@skonolland.nl
http://www.skonolland.nl
http://www.skonolland.nl/nieuwsbrief-kbo/
mailto:dorpsraad@skonolland.nl
http://www.facebook.com/skonolland


Dorpsraadlid stelt zich voor:  
Dennis Zwiers 
 
Even voorstellen….. 
Ik ben Dennis Zwiers. Ik woon samen met mijn vrouw  
Monique en onze kinderen Auke (6) en Elin (8), op de 
Slophoosweg. Ik ben geboren en getogen in Empel bij 
‘s-Hertogenbosch. Ik heb technische bedrijfskunde en 
bedrijfswetenschappen gestudeerd, en ben inmiddels 
14 jaar werkzaam bij DAF trucks N.V. in Eindhoven. 
Bij DAF trucks houd ik mij als senior enterprise 
architect bezig met het ontwikkelen van IT systemen 
waarmee grote hoeveelheden data worden omgezet in 
bruikbare informatie. Mijn grootste hobby, naast lezen 
en tuinieren, is koken. Dit laatste doe ik bij culinair 
gilde Brabançonne in Veldhoven.  
Waarom ben je actief geworden in de dorpsraad? 
Ik ben actief geworden in de dorpsraad omdat ik het 
belangrijk vind om een maatschappelijke bijdrage te 
leveren aan het dorp waarin ik woon. Ik probeer met 
een frisse blik te kijken naar actuele maatschappelijke 
thema’s in Olland en de rol die de  dorpsraad daarin 
speelt. Ik ben er van overtuigd dat de dorpsraad een 
belangrijke rol kan vervullen als intermediair tussen 
inwoners, gemeente, bedrijfsleven en verenigingen. 
Binnen de dorpsraad houd ik mij bezig met 
communicatie, wat ik beschouw als een belangrijk 
onderwerp.  Op het gebied van communicatie boeken 
we inmiddels vooruitgang met de nieuwe website, 
facebook en deze nieuwsbrief.   
Wat is er zo skon aan Olland? 
Vanaf de eerste dag dat we in Olland wonen voelen 
we ons  hier thuis. Dat geldt voor mij persoonlijk, maar 
zeker ook voor mijn vrouw  en kinderen. De manier 
waarop we zijn opgenomen in de Ollandse 
gemeenschap is fantastisch. Daarnaast is de ligging 
van Olland natuurlijk geweldig: in de luwte van 
prachtige natuurgebieden, maar op maar 20 
autominuten van Eindhoven,  Den Bosch en Veghel. 
Als ik al die fietstoeristen ’s zomers zie denk ik wel 
eens: wat is het toch mooi dat wij mogen wonen waar 
anderen komen recreëren! 
 
Waar ligt voor jouw het mooiste plekje van Olland? 
Het mooiste plekje vind ik het dommeldal. de dekens 
van mist die op zonnige ochtenden in september 
boven de akkers hangen.... een fabelachtig gezicht. 
 
Wat kan er beter/anders in Olland? 
Wat mij zorgen baart is de leeftijdsopbouw in het dorp. 
Op dit moment is 46% van de inwoners ouder dan 45. 
De komende jaren zal dit percentage gestaag 
toenemen. Nederland vergrijst in rap tempo en in veel 
dorpen in Brabant gaat dat (net als in Olland) extra 
snel, omdat jongere gezinnen zich liever in de stad 
vestigen, dicht bij alle voorzieningen (scholen, werk, 
winkels, openbaar vervoer, uitgaansleven, snel 
internet etc.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw lid dorpsraad:  
Ingrid Doornewaard 
 
Per 7-9-2016 heeft Ingrid van Doornewaard zich bij de 
dorpsraad gevoegd. Ingrid is 47, moeder van 4 kinderen en 
woonachtig aan de Ollandseweg. In de volgende 
nieuwsbrief zal zij zich verder aan u voorstellen. 
 

De kans bestaat dat er dan te weinig instroom ontstaat 
op de basisschool, kinderopvang en de verenigingen, 
waardoor het voortbestaan van deze voorzieningen 
onder druk komen te staan. Als je als dorp eenmaal in 
die negatieve spiraal terecht komt is het heel lastig om 
hier weer uit te komen: welk jong gezin willen zich 
immers vestigen in een dorp waar geen kinderopvang, 
basisschool of voetbalclub meer is? Olland moet een 
laagdrempeligere vestigingsplaats worden voor jongere 
mensen. Hoe wordt je dan als dorp aantrekkelijk voor 
jongeren om zich te vestigen? Dat begint naar mijn idee 
met goede doorstromingsmogelijkheden op de 
huizenmarkt. En dat is alleen mogelijk als er voldoende 
aanbod is in alle prijscategorieën. Dat een gemiddelde 
WOZ waarde in Olland 422.000 euro is tegenover 
295.000 euro in Rooi klinkt in eerste instantie leuk, maar 
eigenlijk geeft het aan dat we in Olland een probleem 
hebben: te weinig betaalbare woningen voor starters, 
jongeren, gezinnen met kinderen. Ik hoop dat alle 
Ollanders doordrongen zijn van de ernst van dit 
onderwerp en dat we de komende jaren in staat zullen 
zijn om op dit vlak eensgezind vooruitgang te boeken. In 
het belang van Olland. 
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De gemeente Meierijstad krijgt ook een nieuwe 
burgemeester. Een van de eerste taken van de 
gemeenteraad, die u op 23 november kiest, is het opstellen 
van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. 
Daarin beschrijft de raad de karaktereigenschappen, 
kennis, kunde en vaardigheden van de nieuwe 
burgemeester. Ook de Dorpsraden uit Meierijstad willen 
een bijdrage leveren aan deze profielschets. Op initiatief 
van de Dorpsraad Boerdonk hebben alle 10 Dorpsraden in 
een gezamenlijke brief input geleverd. 
 
De burgemeester dient behalve oog voor Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Veghel ook aandacht te hebben voor de 10 
kleine kernen. De kernboodschap bestaat uit de termen: 
eensgezindheid, leedbaarheid / woningbouw en 
saamhorigheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan De Misse bouwt Woonstichting Wovesto zes 
nieuwe huurwoningen die geschikt zijn voor starters en 
gezinnen. De huizen worden gebouwd in twee rijen van 
drie. Drie woningen komen aan de kant van de Pastoor 
Smitsstraat en drie woningen aan De Misse. Elke 
woning krijgt twee parkeerplaatsen. 
 
De huidige woningen aan De Misse zijn gebouwd in 
1981 voor senioren. Na 35 jaar voldoen deze woningen 
niet meer aan de woonwensen van deze tijd en is 
eigenlijk ook groot onderhoud noodzakelijk. Daarom 
heeft Woonstichting Wovesto nu besloten om deze 
woningen te slopen. Om de nieuwbouw mogelijk te 
maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
De procedure voor zo’n nieuw plan neemt minimaal 
negen maanden in beslag. De bouw van de nieuwe 
woningen duurt ook ongeveer negen maanden/ 
Als alles meezit kan rond de zomer van 2017 met de 
bouw gestart worden. 
 

Bouwplannen de Misse 
 

Profielschets nieuwe burgemeester Meierijstad 
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Ollandse Evenementen 3e kwartaal 2016 
 
21-10-2016  Ollandia Ouder-KInd Keeztoernooi 
27-10-2016  B.V Pleintrekkers: Kaartavond 
30-10-2016  2de Hands Beurs 
04-11-2016  Ollands Keeztoernooi 
05-11-2016  Feestavond buurtvereniging de Pleintrekkers 
12-11-2016  Sint Maartensviering 
12-11-2016  BV Neij Buurt: Feestavond 
15-11-2016  Politiek avond Meierijstad 
17-11-2016  Rikken bij v.v. Ollandia 
19-11-2016  Pubquiz Odisco 
20-11-2016  Intocht Sint Nicolaas 
23-11-2016  Gemeenteraadsverkiezingen Meierijstad 
25-11-2016  Viering St Nicolaas jeugd Ollandia 
 

 
 
02-12-2016  Surprise keezen… iedereen prijs! 
08-12-2016  Rikken bij v.v. Ollandia 
09-12-2016  Ollandse biljartkampioenschappen halve finale 
10-12-2016  Tonpraotersavond Wannuh Klets 
11-12-2016  Kerstmarkt en Kerstconcert Ancora met Dorpskapel 
11-12-2016  BV Neij Buurt: Snertwandeling 
14-12-2016  BV Neij Buurt: Knutselmiddag voor de kinderen 
15-12-2016  B.V Pleintrekkers: jaarvergadering   kaartavond 
16-12-2016  Ollandse biljartkampioenschappen FINALE 
24-12-2016  Kerstmis en uitvoering Levende Kerststal 
26-12-2016  Levende kerststal 
28-12-2016  Kerst Beugel toernooi 


