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Jaargang 2 editie 3
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van
2017 van de Ollandse Dorpsraad. In
deze nieuwsbrief stellen we een nieuw
lid van de dorpsraad voor, geven we een
korte nabeschouwing van de wijkschouw
die in juli plaatsvond, en vragen we
aandacht voor de rijsnelheden in en rond
het dorp.

 Algehele staat van onderhoud wegen
en zandbermen

Er werd o.a. aandacht gevraagd voor:
 Betere openbare verlichting, met
name in de gebieden waar schoolgaande jeugd elke dag passeert.
 Slechte telefonische bereikbaarheid
en het ontbreken van glasvezel
 Ook het bestaande kunstwerk op het
Wijkschouw in Juli
Dorpsplein kwam ter sprake
Op zaterdag 1 juli hebben de leden van
de dorpsraad, betrokken bewoners en
een goede vertegenwoordiging vanuit de Naast bovengenoemde waren er zeker
gemeente Meierijstad een eerste nog meer knelpunten en opmerkingen.
dorpsschouw gehouden in Olland. Dit Deze worden allemaal meegenomen
alles onder leiding van Henk de Laat door de gemeente.
buurtadviseur voor Olland. Zowel binnen
als buiten de bebouwde kom is er Gemeente
Meierijstad
gaat
nu
geïnventariseerd.
inventariseren en proberen om op zo’n
kort mogelijk termijn de knelpunten aan
te pakken. De bedoeling is ook om een
Enkele zaken die opvielen:
 Te veel onkruidgroei in plantsoen- aantal punten integraal breed op te
pakken. Uiteraard wordt de dorpsraad
stroken en op verhardingen.
 Verstopte rioolkolken, verzakkingen tijdig betrokken bij de opzet hiervan.
in voetpaden
 Onoverzichtelijke kruisingen i.v.m. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat
Olland “skon” blijft…
hoog bermgras of beplanting

Locaties AED’s

Vacature

De dorpsraad zoekt versterking. Met
Olland beschikt over een drietal
name voor de leeftijdscategorie tot 35
Automatische
Externe
Defibrilators
jaar zoeken we nog een vrijwilliger. Wil
(AED’s). Het gebruik van een AED bij
je graag een bijdrage leveren aan de
een hartaanval kan levens redden
leefbaarheid van ons dorp? Neem dan
doordat het apparaat het hartritme weer
contact op met Ad van der
kan herstellen. Een AED bevat 2
Heijden:a.heyden4@chello.nl of 06elektroden die op de ontblote borstkas
51661017
van het slachtoffer geplakt moeten
worden. Een AED analyseert het
hartritme zodra de elektroden aangesloten zijn. Het apparaat vertelt de hulpverlener
precies wat hij moet doen, namelijk doorgaan met reanimeren óf een elektrische
schok toedienen. In Olland is op de volgende locaties een AED te vinden:





Sportpark Ekkerzicht, bij de ingang van het park, Den Ekker 1a
De Loop’r bij de ingang, Pastoor Smitsstraat 40
D’n Toel op de zijgevel van het cafe, Pastoor Smitsstraat 4
Beugelclub De Misse 7 (alleen bereikbaar als het gebouw open is!)

Eetpunt Olland elke donderdag in de Loop’r
Vijf jaar geleden is op donderdag gestart met het eetpunt in De Holm voor 55
plussers. Daarna is het voortgezet in de Loop’r. Een chauffeur haalt eten op bij
Odendael waarna het uitgeserveerd wordt door een aantal dames die dit allemaal
vrijwillig en met veel plezier doen. De groep was aanvankelijk 25 personen groot,
maar op dit moment zou de groep best uitgebreid mogen worden.
Elke 55 plusser die op donderdagmiddag zin heeft om gezellig met elkaar te eten en
wat bij te kletsen is van harte welkom.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Jo Timmermans:
jmtimmermans@kpnmail.nl telefoon: 0413-476081

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, aandachtspunten e.d.
Evenementen 4e kwartaal 2017
okt 1 Lange rit MC Olland @ Café
de Dorpsherberg
okt 6 BV de Pleintrekkers:
Beugelen @ Beugelbaan de
Lustige Spelers
okt 19 BV de Pleintrekkers:
Kaartavond @ de Loop'r
okt 19 ALV Ollandia @ Sportpark
Ekkerzicht
okt 28 Halloweentocht @ De
Dorpsherberg
okt 28 De mooiste humor van
Meierijstad @ de Loop'r
okt 29 Fingerstyle Klassiekers @
De Loop'r
nov 3 Ollands Keeztoernooi @ de
Loop'r
nov 4 BV de Pleintrekkers:
Feestavond @ Café de
Dorpsherberg
nov 5 Snertrit MC Olland @ Café
de Dorpsherberg
nov 10 Pub Quiz door
gitaarvereniging Ancora @
MFA de Loop'r
nov 17 kaartavond BV d'n
achterhoek
vervolg zoz
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Commerciële kansen
horeca en recreatie:
klompenbeleefroute en het
duits lijntje
Graag willen wij Ollandse horeca- en
recreatie ondernemers wijzen op een
tweetal
ontwikkelingen
die
mogelijk
interessant zijn: de klompenbeleefroute en
de ontwikkeling van het duitse lijntje.
De plannen van de klompenbeleefroute zijn
in een vergevorderd stadium. Het is een
idee van streeknetwerk Het Groene Woud,
en komt voort uit de aantrekkingskracht die
klompen uitoefenen op toeristen. De
omstandigheden in Het Groene Woud, met
haar populierenlandschap, klompenindustrie
en brabantse gastvrijheid zijn ideaal voor
een prachtige route die veel toeristen naar
het groene woud kan trekken.
Hoewel in een minder ver ontwikkeld
stadium, wordt ook het voormalig Duitse
Lijntje genoemd als een mogelijkheid om
Het Groene Woud door te ontwikkelen als
toeristische trekpleister. Zo is er in 2016 een
ruimtelijke ontwikkelingsvisie geschreven
genaamd “Het Duitse Lijntje verbindt”.
Onderdeel van dit plan is onder andere een
fietspad op het traject van het voormalige
spoorlijntje.
Reden genoeg om als horeca en recreatie
ondernemer in Olland te onderzoeken of er
ook commerciële kansen zijn voor uw
bedrijf. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met info@vantlaarhof.nl

Wij verzoeken iedereen de maximale
rijsnelheden te respecteren, voor de Agenda vervolg
veiligheid
van
onze
kinderen, nov 18 Feestavond MC Olland @
Café de Dorpsherberg
dorpsgenoten en uzelf.

Nieuw lid dorpsraad stelt
zich voor: Jolanda van
Hoof
Ik ben Jolanda van Hoof. Geboren in
Bergeijk maar sinds 2001 woonachtig in
Olland. Samen met mijn man Jan en
onze vier dochters wonen we aan de
Slophoosweg waar we een melkveebedrijf hebben.

Facebook
Op facebook staat actuele, serieuze
en minder serieuze informatie over
Olland. Ga naar:
https://www.facebook.com/skonolland/
Wikipedia
De wikipediapagina van Olland al
eens bekeken? Zoniet ga dan eens
naar:
Naast het werk op de boerderij ben ik al https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(pl
enige tijd secretaris en penningmeester
aats)
bij Zuidelijke Land en Tuinbouw (ZLTO)
Afdeling Dommelland. Verder hou ik van
zingen en toneel.
Toen ik werd gevraagd om in de
Dorpsraad te komen heb ik er wel even
over na moeten denken. Daar gaat toch
altijd meer tijd inzitten dan je
verwacht. Dat we nu als Olland bij
Meierijstad horen heeft me eigenlijk
doen besluiten deel te nemen.

Ten aanzien van het Duitse Lijntje is op het
moment van schrijven nog niets bekend
over verdere initiatieven. Wellicht is dit een
mooie gelegenheid voor horeca en recreatie
ondernemers om zich hier, individueel of We moeten ervoor zorgen dat we
gehoord worden vanuit Olland. Ik heb
gezamenlijk, verder in te verdiepen.
het idee dat de dorpsraad hiermee echt
al bezig is. In principe beginnen we met
Meldingen openbare ruimte
een schone lei. We moeten ons sterk
Ziet u ergens gebreken in de openbare
maken
voor
glasvezel
in
het
ruimte? Meld dit dan via 140413, via
buitengebied
en
betere
mobiele
www.meierijstad.nl of via de Buitenbeter
verbinding. Verder vind ik het ook
app. (met deze app kunt u snel en
interessant hoe de gemeente omgaat
gemakkelijk een melding maken bij de
met
de
Wet
maatschappelijke
gemeente)
ondersteuning (Wmo). De gemeente
moet er tegenwoordig voor zorgen dat
Kern Olland 30KM zone, ouderen zolang mogelijk op zichzelf
kunnen blijven wonen. Ook in Olland.

toegangswegen 60KM

Tijdens de wijkschouw kwam naar voren dat
er in en rond het dorp geregeld met veel te
hoge snelheden gereden wordt, waardoor
soms gevaarlijke onoverzichtelijke situaties
ontstaan. Wij willen iedereen er op attent
maken dat binnen het dorp een maximum
snelheid geldt van 30km/u en op de toegangswegen (Slophoosweg, Ollandse weg,
Boxtelseweg) een maximum snelheid van
60 km/u. Inmiddels is in overleg met de
gemeente een dynamische rijsnelheid
indicatie geplaatst in de Pastoor Smitstraat.

nov 30 BV de Pleintrekkers:
Jaarvergadering @ de Loop'r
nov 30 BV de Pleintrekkers:
Kaartavond @ de Loop'r
dec 1 Suprise Keezen! @ de Loop'r
dec 9 Wannuh Klets 2017 @ de
Loop'r
dec 10 Overdekte Kerstmarkt & Live
muziek @ de Loop'r
dec 22 kaartavond BV d'n achterhoek
dec 28 kerstbeugeltoernooi @
Beugelbaan de Lustige
Spelers

Dit zijn al enkele zaken waar we als
dorpsraad mee bezig moeten zijn. Maar
er is natuurlijk nog veel meer. Wat te
denken van het subsidiebeleid voor
sportverenigingen. Wat mij betreft zetten
we Olland duidelijk op de kaart van
Meierijstad. En laten we zeker horen wat
we willen en verwachten van de
gemeente.
Ik heb er zin in! Jolanda van Hoof

Glasvezel buitengebied
Meierijstad komt stap
dichterbij
Het
gehele
buitengebied
van
Meierijstad krijgt in 2018 een
glasvezelnetwerk. Dat is althans het
streven van Meierijstad en de
Maatschappij voor Breedband internet
in brabant (Mabib)
Wethouder
Harry
van
Rooijen
verwacht nog dit jaar het contract met
Mabib te ondertekenen.
Bij Mabib ligt een aanbod om alle
panden in het buitengebied van
Meierijstad van glasvezel te voorzien.
Binnen de bebouwde kommen zijn al
snelle kabelverbindingen beschikbaar.
Op de website van Mabib valt te lezen
dat mensen in het buitengebied van
Boxtel 1815 euro betalen voor de
aansluiting op glasvezel, of kunnen
kiezen voor een eenmalig bedrag van
250 euro in combinatie met een
maandelijkse bijdrage van 15 euro.
Meierijstad streeft ernaar om de
bijdrage van burgers onder de 2000
euro te houden. De onderhandelingen
hierover zijn in een vergevorderd
stadium.
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