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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
Woningbouw: een nieuw hoofdstuk
mailtje
naar:
evenementen@skonolland.nl
Op 14 februari viel ons oog op een artikel in de Telegraaf met de titel: Geen verband
longproblemen en platteland. De gezondheidsraad stelt vast dat “Op basis van de of telefonisch via (0413) 47 20 24.
beschikbare onderzoeken niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een
oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van intensieve veehouderij en een Website
Op de website www.skonolland.nl
verminderde longfunctie of longontstekingen”.
staat actuele informatie van de
en
de
Ollandse
Tijdens het dorpsraad overleg van 5 maart hebben wethouder Menno Roozendaal en Dorpsraad
evenementenkalender.
Buurtadviseur Henk de Laat hier toelichting op gegeven. Op korte termijn zal het college
van B&W opnieuw bekijken hoe moet worden omgegaan met het moratorium op de
Nieuwsbrief KBO
geitenhouderij, en de omgekeerde werking op woningbouw in Meijerijstad.
De nieuwsbrief van de KBO is ook
Ook viel te lezen in het Brabants Dagblad dat de gemeente groen licht geeft voor de terug te vinden op de website van de
bouw van 16 woningen op het voormalige terrein van garage Fassbender in Schijndel. dorpsraad:
De dorpsraad was hierdoor erg verrast aangezien deze woningen komen te staan binnen www.skonolland.nl/nieuwsbrief-kbo/
een straal van 2 km van een geitenbedrijf. Ook dit is besproken met Henk de Laat en
Menno Roozendaal. Het blijkt dat het nog allerminst zeker is dat er gebouwd gaat worden Vragen, opmerkingen, wensen….
op het terrein, omdat het om een principe verzoek ging, en niet om een vergunnings- Als u vragen of opmerkingen heeft
aanvraag. Voor de vergunnigsaanvraag gelden dezelfde toetsingscriteria als in Olland. kunt u altijd contact opnemen met een
van de Dorpsraadsleden.
Of
stuur
een
mailtje
naar
dorpsraad@skonolland.nl.
Mobiele bereikbaarheid: Zou het dan toch gaan lukken?
Enkele dagen geleden is de dorpsraad benaderd door de gemeente Meierijstad in Dit geldt ook voor het doorgeven van
wensen,
aandachtsverband met de mobiele bereikbaarheid. KPN heeft zich bij de gemeente gemeld en initiatieven,
aangegeven te willen faciliteren bij het plaatsen van een mast waar meerdere mobiele punten e.d.
operators gebruik van kunnen maken. Het lijkt erop dat de aandacht voor ons probleem
in de media en richting politiek eindelijk effect heeft gehad.
Evenementen 2e kwartaal 2018
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2018 van de Ollandse Dorpsraad. In deze
nieuwsbrief stellen we een nieuw lid van de dorpsraad voor en gaan we onder andere
in op de ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw en mobiele bereikbaarheid.

18-3 Aftergameparty Ollandia
22-3 Rikken bij Ollandia
29-3 Kaartavond BV Pleintrekkers
31-3 Paasactiviteit BV Pleintrekkers
20-4 Ollands Keeztoernooi
27-4 Kingsday Volley Tournament
9-5 Clubfeestavond Ollandia
27-5 Aftergameparty Ollandia
Hoewel er nog niets zeker en definitief is, hebben wij als dorpsraad gemeend u zo vroeg
en volledige mogelijk te informeren. Zodra wij meer informatie krijgen, zullen wij dit 8-6 Jeugdkamp Ollandia
uiteraard zo spoedig mogelijk communiceren met alle betrokkenen.
Facebook
https://www.facebook.com/skonolland
Uiteraard zijn wij als dorpsraad buitengewoon aangenaam verrast door dit nieuws. (We
konden immers wel wat goed nieuws gebruiken). Als we er in slagen alle
belanghebbenden op een lijn te krijgen, is de kans reëel dat er eindelijk een oplossing
komt voor dit probleem. Hoewel KPN heeft aangegeven te opteren voor plaatsing van
een mast op het sportpark zijn op dit moment zijn nog weinig details bekend. In overleg
met gemeente, KPN en andere belanghebbenden zal een exacte locatie worden
bepaald.

Leefbaarheidsbudget 2018

Net als vorig jaar, is er ook in 2018 weer een leefbaarheidsbudget ter beschikking Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(pl
gesteld door de gemeente van ruim 56.000 euro.

aats)

Wilt u bijvoorbeeld een activiteit organiseren voor ouderen in de buurt? Of wilt u met uw
buurtgenoten een moestuin aanleggen? Of een schoonmaakactie houden? Heeft u
advies nodig? Meld dan uw idee of activiteit aan bij de Buurtadviseurs van gemeente Vacature
Meierijstad door het invullen van het aanvraagformulier op www.meierijstad.nl (vul De dorpsraad zoekt versterking. Wil je
“leefbaarheidsbudget” in, in de zoekbalk). De gemeente neemt daarna contact met u graag een bijdrage leveren aan de
op om samen de mogelijkheden te bespreken.
leefbaarheid van ons dorp? Neem dan
contact

op

met

Ad

Belangrijk is dat uw plan of idee ten goede komt aan de hele wijk, buurt of straat en dat
Heijden:a.heyden4@chello.nl
u en de buurtbewoners zelf aan de slag gaan. De exacte voorwaarden om in aanmerking 51661017
te komen voor dit budget zijn te vinden in de spelregels op bovengenoemde website.
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Enquête welzijn de Meierij
De Dorpsraad Olland en Welzijn De Meierij doen
onderzoek naar de leefbaarheid in Olland en op
welke punten zij ondersteuning zouden kunnen
bieden. Daarnaast heeft de Gemeente
Meierijstad een aantal vragen voor u, die ook zijn
toegevoegd aan de enquête. U, als inwoner van
Olland, helpt hen op weg door de korte enquête
in te vullen. De digitale versie kunt u vinden op:
www.skonolland.nl
en
op
www.welzijndemeierij.nl of door deze link in te
vullen
in
uw
webbrowser:
https://www.survio.com/survey/d/M0V7Z7W6H5
L4V4Z8I .
De papieren versie ligt vanaf dinsdag 20 maart
in de Loop’r in Olland in de hal bij het prikbord.
Deze kunt u daar ook weer inleveren, in de
zwarte brievenbus van Welzijn De Meierij. Het
invullen van de enquête (zowel digitaal als
schriftelijk) kan t/m maandag 9 april.
Ook voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar is een
enquête opgesteld, deze is ook te vinden op
www.skonolland.nl
en
op
www.welzijndemeierij.nl of door deze link in te
vullen
in
de
webbrowser:
https://www.survio.com/survey/d/V5V4N0D7Y2
U6P2T9U
Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen van
de enquête of heeft u nog vragen? Op
dinsdagmiddag 20 maart van 13.00 uur – 15.00
uur zijn Nelleke Zomer (Welzijn De Meierij),
buurtadviseur Henk de Laat (Gemeente
Meierijstad) en Gerrit van Gorkum (Dorpsraad
Olland) aanwezig in de Loop’r om uw vragen te
beantwoorden en te helpen met het invullen van
de enquête.
Na 9 april worden alle ingevulde enquêtes
verzameld en de resultaten met u gedeeld door
middel van een informatieavond. Hierover later
meer. Op basis van de resultaten zal een vervolg
plaatsvinden. Bijvoorbeeld: uit de enquête blijkt
dat er behoefte is aan ondersteuning bij
bijvoorbeeld boodschappen doen of vervoer. Dat
er mensen zijn die iets willen betekenen voor hun
buurtbewoners. Samen wordt dan gezocht naar
een vorm om vraag en aanbod bij elkaar te
brengen.
Heeft u n.a.v. de enquête nog vragen of wilt u
graag meedenken? Neem dan contact op met
Nelleke Zomer-Post, Welzijn De Meierij via 073544 1400.

Lid dorpsraad stelt zich voor: Stephan van de Moosdijk
Ik ben Stephan van de Moosdijk, 36 jaar en woon sinds mijn 5e jaar in Olland.
Ik ben sinds bijna twee jaar getrouwd met mijn vrouw Rachel Heijmans en
sinds mei van het vorige jaar (pleeg)vader van 2 jongens van 10 jaar, Stef
en Sven. Door de jongens ben ik meer betrokken
geraakt bij het dorp, kom vaker aan de schoolpoort, aan de kant van de sportvelden en ook bij de
dorpskapel. Hierdoor zie ik nu ook meer wat er allemaal speelt in het dorp.
In het dagelijks leven ben ik makelaar bij mijn eigen
kantoor VDMakelaar en daarnaast probeer ik overdag
ook een aantal dagen voor de jongens te zorgen,
door er voor ze te zijn buiten de schooltijden. Door
mijn werk kom ik veel mensen tegen die om verschillende redenen naar woningen in Olland komen
kijken en ik ben blij om te merken dat velen van hen positief zijn over het
dorp, en dit na een aantal jaar ook nog steeds zijn. Dit zegt iets over de
gezelligheid en het fijne wonen in dit dorp.
Voor de dorpsraad zijn er een aantal mooie uitdagingen de komende tijd, en
daar ga ik zeker proberen mijn steentje aan bij te dragen.

Glasvezel voor het buiten gebied
Glasvezel buitenaf (voorheen Mabib) is inmiddels begonnen met de
vraagbundelingsfase voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het
buitengebied. Deze fase loopt tot 7 Mei. Dit betekent dat bewoners van het
buitengebied zich tot die tijd kunnen aanmelden voor de aanleg van glasvezel.
Als voor 7 Mei, 50% van de inwoners van het buitengebied van Meierijstad en
Sint Michielsgestel zich heeft aangemeld, zal worden overgegaan tot de
aanleg van glasvezel.
Hoe meld ik me aan?
Aanmelden doe je door naar de website te gaan van een van de aanbieders
van diensten. U kunt hierbij kiezen uit de volgende providers:
-Caiway
(particulier)
www.buitengewoonglasvezel.nl
-Delta
(particulier)
www.deltaglasvezel.nl
-Solcon
(particulier)
solcon.nl/glasvezel-buitenaf
-Weserve
(bedrijven)
http://weserve.nl/nl/fiberfttx/
-CBizz
(bedrijven)
www.cbizz.nl/glasvezelbuitenaf
Door de aanmeldprocedure te doorlopen op de sites van de aanbieders meldt
u zich aan voor aansluiting op het glasvezel netwerk.
Afkopen of vastrecht?
Het is belangrijk dat u voor uzelf de afweging maakt of u kiest voor vastrecht of
afkopen. Kiest u voor vastrecht dan betaalt u voor het aangesloten zijn op het
glasvezelnetwerk 15 euro per maand zolang u gebruik maakt van de diensten
van een provider (minimale contractduur 1 jaar). Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd tegen de CBS inflatie cijfers, en is doorlopend. (loopt ook na 10
jaar door, en is dus geen aflossing). Naast de 15 euro vastrecht betaalt u ook
nog een maandelijks bedrag voor de diensten die u afneemt bij de provider.
Kiest u voor afkopen, dan betaalt u eenmalig 1815 euro. Daarnaast betaalt u
ook nog een maandelijks bedrag voor de diensten die u afneemt bij de provider.
Het bedrag dat u betaald aan de provider is afhankelijk van het dienstenpakket
dat u afneemt.

Meldingen openbare ruimte
Ziet u ergens gebreken in de openbare
ruimte? Meld dit dan via 140413, via
www.meierijstad.nl of via de Buitenbeter
app. (met deze app kunt u snel en
gemakkelijk een melding maken bij de
gemeente)

Voor meer vragen kunt u terecht bij een van de ambassadeurs in Olland:
-Dennis Zwiers
-Ben van Ditmars
-Joep Claes
-Edwin van Weert
-Johan de Jonge
U kunt ook een email sturen naar info@glasvezelbuitenaf.nl
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