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Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van 2017
van de Ollandse Dorpsraad. In deze
nieuwsbrief staan we stil bij de reactie van
de staatsecretaris naar aanleiding van
vragen over de slechte mobiele bereikbaarheid, geven we een korte nabeschouwing van de woontafel die in
november plaatsvond en blikken we terug
op het afgelopen jaar.

voorlopig hoogst onzeker is geworden.

Woontafel November

Er lopen nog allerlei onderzoeken naar de
gezondheidsrisico’s van geitenbedrijven
en zolang de uitkomsten hiervan op zich
laten wachten zal de gemeente haar
vingers waarschijnlijk niet willen branden
aan woningbouw.

Wat hadden wij ons erop verheugd: de
woontafel georganiseerd i.s.m. Team
Meierijstad. Een avond over bouwen en
wonen in Olland. Met een projectontwikkelaar in de startblokken leek het
een mooie november-avond te worden in
de Loop’r

Hoewel een optimistische Wethouder
Witlox ons beloofde er alles aan te zullen
doen om woningbouw in Olland mogelijk
te maken, kunnen wij ons niet aan de
indruk onttrekken dat nieuwbouw in Olland
mogelijk jaren vooruit wordt geschoven.

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.
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….
Overigens dient opgemerkt te worden dat Als u vragen of opmerkingen heeft
kunt u altijd contact opnemen met
Dat de plotselinge afkondiging van een de bouw van de Misse gewoon doorgaat.
bouwstop kort voor de woontafel de hele De vergunning waren immers al een van de Dorpsraadsleden.
avond op zijn kop zette is inmiddels goedgekeurd voor de afkondiging van het Of stuur een mailtje naar
dorpsraad@skonolland.nl
geschiedenis. We hadden het zo graag embargo.
Dit geldt ook voor het doorgeven van
anders gezien!
initiatieven, wensen,
aandachtsFeit is dat we nu in een hele ingewikkelde De dorpsraad beraad zich op verdere punten, e.d.
situatie terecht zijn gekomen, waarin stappen rondom dit onderwerp. Welke dat
zijn is op dit moment nog niet duidelijk.
bouwen van additionele woningen
Evenementen 1e kwartaal 2018
Dec 24 Levende kerststal Olland @
Dorpsplein 20.30
Onderzoek bomen Pastoor Smitsstraat
Dec
26
Levende kerststal Olland @
In oktober is in opdracht van de gemeente door adviesburo Cobra een
Dorpsplein 11.00
groeiplaatsonderzoek gedaan bij 51 bomen aan de Pastoor Smitsstraat. Kortgezegd
Dec
28
Lotto –Ollands
komen de conclusies op het volgende neer:
kerstbeugeltoernooi @
 De rode beuken hebben een slechte conditie of zijn afgestorven;
Beugelbaan de Lustige
 De rode beuken dienen te worden vervangen door een andere passende
Spelers
boomsoort en de inrichting van de groeiplaats moet worden verbeterd;
Jan 13 Buurtbattle @ MFA de

De Hollandse linden hebben een normale of verminderde conditie; de meeste
Loop'r
bomen vormen nog een goede basis voor de toekomst;
Jan 14 Feestelijke Open Dag de

Voor duurzaam behoud van de Hollandse linden moeten groeiplaats
Loop’r @ MFA de Loop'r
verbeterende maatregelen worden toegepast.
Jan 28 Nieuwjaarswandeling BV de
Pleintrekkers @ Sportpark
De gemeente is voornemens o.a. de inrichting van de groeiplaatsen conform de
Ekkerzicht
uitkomsten van het onderzoek uit te voeren. En eventueel moeten in combinatie nog Feb 22 Kaartavond Pleintrekkers @
aanvullende maatregelen worden uitgevoerd bijvoorbeeld verkeerskundig. Aangezien
De Dorpsherberg
met een herplanting / herinrichting aanzienlijke bedragen gemoeid zijn, kan op dit Mrt 22 Kaartavond Pleintrekkers @
moment nog niet gezegd worden wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.
De Dorpsherberg
Mrt 31 Paasactiviteit Pleintrekkers
Basketbalveldje dorpsplein
@ Dorpsplein
De dorpsraad is voornemens het
Vacature
Facebook
basketbal veldje op het dorpsplein te
https://www.facebook.com/skonolland/
De
dorpsraad
zoekt
versterking.
verwijderen
of
een
nieuwe
bestemming
te
geven.
Het
Met name voor de leeftijdscategorie
Wikipedia
basketbalveldje
wordt
niet
of
tot 35 jaar zoeken we nog een https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(plaat
nauwelijks gebruikt, en bovendien is
vrijwilliger. Wil je graag een bijdrage s)
in de voetbalkooi op den Ekker ook de
leveren aan de leefbaarheid van
mogelijkheid om te basketballen.
Website
Mocht u ideeën hebben over een
andere invulling van de ruimte, laat
het de dorpsraad weten via
dorpsraad@skonolland.nl

ons dorp? Neem dan contact op
met: Ad van der Heijden:
a.heyden4@chello.nl,
bellen mag ook 06-51661017

www.skonolland.nl

Geef op tijd uw activiteit of
evenement voor 2018 door
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Terugblik op 2017
2017 is een jaar geweest waarin veel is
gebeurd.
De woontafel staat hierbij
uiteraard nog vers in het geheugen. Maar
er gebeurde uiteraard nog veel meer. Een
greep uit afgeronde of nog lopende
activiteiten:
 Presentatie van het visiedocument door
de dorpsraad.
 Wijkschouw georganiseerd binnen en
buiten de kom Olland
 5 leefbaarheidsinitiatieven uit Olland
ingediend waarvan 4 gehonoreerd, 1
verzoek is afgewezen
 Tijdelijk plaatsing snelheidsmeters in de
P. Smitstraat
 Looppad achter de kerk gerealiseerd
 Wegenonderhoud aan de Horst
 Samenwerkingsovereenkomst dorpswijkraden ondertekend
 Gesprekspartner gem. Meierijstad
ondersteund dorpsraad Olland m.b.t.
telefonische bereikbaarheid, eerste
gesprekken vinden nog dit jaar plaats
 Kunstwerk aan dorpsplein wordt
opgewaardeerd
 Schampbanden in de P. Smitstraat wit
geschilderd, tbv verkeersveiligheid
 Eerste aanzet geleverd voor andere
inrichting basketbalveld Dorpsplein
 Groen gesnoeid Slophoosweg voor een
beter uitzicht, uitwijkmogelijkheden
 Aanleg glasvezel , start in 2018
 Aandacht voor onderhoud situatie
sportpark/bermen gazons is door
gemeente opgepakt
 Herinrichten Binnenveld (binnenkort
vinden gespreken met
bewoners/dorpsraad/gemeente plaats)
 Bomenplan P. Smitstraat ( bureau heeft
advies gemeente gegeven en plan
wordt nu verder uitgewerkt)
 Groene auto verwijderd van
parkeerplaats sportveld

Reactie staatsecretaris op
slechte mobiele bereikbaarheid.
Over kluitjes en riet…..
Zoals u wellicht heeft gehoord zijn er door
de kamerleden Ronnes en van den Berg
(CDA) kamervragen gesteld over de
mobiele bereikbaarheid in Olland. De
reacties van de staatsecretaris zijn na te
lezen op de website van de dorpsraad.
Kortgezegd worden we met een kluitje
het riet in gestuurd. De reactie van
staatsecretaris (Mona) Keijzer komt neer
op het volgende
 Verschuilen achter statistiek
 Drogredenering
 Afschuiven van verantwoordelijkheid

Verschuilen achter statistiek
Keijzer geeft aan dat de dekking in
Nederland heel goed is: namelijk 99%
voor 4G. Dat is helemaal geweldig,
maar als je net als Olland bij die 1% zit
waar geen fatsoenlijke dekking is, koop
je daar natuurlijk helemaal niets voor.
Olland is een klein dorp dus een
gevecht met statistiek en grote getallen
verliezen we altijd. Dat is eerder zout in
de wonden strooien, dan een antwoord
waar we iets mee kunnen. Bedankt
daarvoor!

aangegeven samen met ons te willen
optrekken om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. Tevens heeft een
eerste verkennend gesprek met de
gemeente plaatsgevonden. Voorop
staat dat we alle betrokken partijen
(operators,
agentschap
telecom,
gemeente en dorpsraad) om de tafel
moeten krijgen te krijgen, om een
aantal scenario’s uit te werken. En dan
misschien, heel misschien, als alles
meezit, zit er een scenario bij dat voor
alle partijen realistisch is.

Drogredenering
Tevens bedient Keijzer zich van de
Meldingen openbare
vreemde redenering dat er geen
meldingen zijn binnen gekomen bij de
ruimte
politie dat 112 niet bereikbaar was. O…
Ziet u ergens gebreken in de
wacht even! Dus de politie fungeert ook
openbare ruimte? Meld dit dan via
140413, via www.meierijstad.nl of
als klachtenlijn voor een slechte
via de Buitenbeter app. (met deze
mobiele bereikbaarheid. Wisten wij
app kunt u snel en gemakkelijk een
veel... Wij maar denken dat de politie
melding maken bij de gemeente)
het daar te druk voor heeft! Nou goed:
bij deze dan een oproep aan alle
Ollanders om de politie te bellen als u
112 niet kunt bereiken. (wel eerst even
een plek zoeken waar wel bereik is Glasvezel!?
natuurlijk…). Mocht u de vraag krijgen
waarom u dit bij de politie meldt, dan De bewoners van het
kunt u bij deze zeggen dat dat moest buitengebied zijn aan zet!
van de staatssecretaris.
Gemeente Meierijstad, Sint MichielsAfschuiven verantwoordelijkheid
gestel en Mabib hebben een conVoor een goede mobiele dekking venant getekend waarin de aanleg van
verwijst Keijzer naar de (commerciële) glasvezel mogelijk wordt gemaakt. In
mobiele operators en de gemeente. februari 2018 gaat Mabib starten met
Eh… geachte staatssecretaris, lieve de zogenaamde vraagbundelingsfase.
Mona: Als de mobiele operators een Bewoners van het buitengebied
mast in Olland zouden zien als een hebben dan 12 weken de tijd om zich in
geweldige commerciële goudmijn, dan te schrijven voor de aanleg van
hadden we in Olland waarschijnlijk al glasvezel. Indien 50% van de adressen
hoogste mast van de Benelux gehad. zich aanmeldt (in het gehele gebied),
dan wordt zeker overgegaan tot aanleg.
Maar ja, gek genoeg staat er geen.
Nalatigheid Sint Oedenrode
Wat overigens wel opmerkelijk is in de
antwoorden van de staatsecretaris is
dat ze er op wijst dat het agentschap
telecom in 2016 telefonisch en
schriftelijk contact heeft gehad met de
gemeente Sint Oedenrode over het
dekkingsprobleem. Het lijkt er op zijn
minst op dat de toenmalige gemeente
Sint Oedenrode verzuimd heeft gebruik
te maken van de aangeboden hulp van
het agentschap telecom.
Hoe nu verder?
We laten het er uiteraard niet bij zitten.
Inmiddels heeft gemeente Meierij stad

21 december zijn de ambassadeurs
voor Olland, bijgepraat over de
campagne die in februari 2018 van start
zal gaan.
Later zullen er ook informatie avonden
worden georganiseerd om de inwoners
uitgebreid te informeren. Data zullen
nader bekend worden gemaakt. Voor
meer informatie kunt u alvast terecht op
www.mabib.nl
Personen die zich als ambassadeur
willen inzetten voor de campagne
kunnen zich melden bij
dennis_zwiers@hotmail.com of
ben@vanditmars.net

Nieuwsbrief Skon Olland wordt uitgegeven door de Ollandse Dorpsraad ● 2e jaargang nr. 4 ●

