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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de
Ollandse Dorpsraad van 2019. In deze
nieuwsbrief praten we u even bij over de
komende herinrichting van de Pastoor
Smitsstraat, vragen we uw aandacht voor
“De Beuk” en brengen we onze
activiteitenkalender onder de aandacht.

Praat en denk mee over
de Pastoor Smitsstraat
De herinrichting van het gedeelte van de
Pastoor Smitsstraat vanaf De Misse tot
aan Den Ekker staat al enige jaren op de
actielijst van de Ollandse Dorpsraad. Nu
wil de gemeente Meierijstad in samenwerking met de Dorpsraad en de
inwoners van Olland dit jaar hiervoor een
herinrichtingsplan opstellen. Maar daarbij
willen we ook het reeds opgeknapte
gedeelte van de Pastoor Smitsstraat
tussen de Schootsedijk en De Misse
betrekken. Ook kijken we naar het laatste
stukje vanaf Den Ekker naar de
Petruskapel. Kortom de hele Pastoor
Smitsstraat houden we tegen het licht.
Omdat iedere Ollander wel eens wandelt,
fietst of rijdt over deze straat of er aan
woont kunt u ons een handje helpen.
Hoe? Door uw mening te geven,
ervaringen uit te wisselen over het
opgeknapte deel en mee te denken over
het deel wat nu aangepakt wordt.
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan
de bestrating, de verkeersveiligheid,
straatverlichting,
parkeren,
groenvoorziening.
In ieder geval kijken we naar de huidige
bomen langs de gehele straat. Ook willen
we graag weten hoe u denkt over het idee
om een voet/ looppad aan te leggen vanaf

Den Ekker in de richting van de
Petruskapel. Medio mei-juni verwachten
we
een
conceptplan
te
kunnen
presenteren waarbij inwoners in de
gelegenheid worden gesteld eventuele
op- en aanmerkingen te plaatsen.

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.

Alle meningen, opmerkingen, suggesties,
Website:
ideeën zijn welkom. Stuur ze maar via mail
Op de website www.skonolland.nl
door naar dorpsraad@skonolland.nl.
staat actuele informatie van de
Dorpsraad
en
de
Ollandse
Alvast bedankt voor uw medewerking en evenementenkalender.
inbreng.
Nieuwsbrief KBO
Stichting Dorpsraad Olland
De nieuwsbrief van de KBO is ook
terug te vinden op de website van de
dorpsraad:
Een klein gebaar een
www.skonolland.nl/nieuwsbrief-kbo/

warm welkom

Vanaf heden zullen nieuwe inwoners in
Olland een kaartje in de bus ontvangen
om hen namens alle inwoners welkom te
heten in ons dorp. In de kaart zit een
memory stick in creditcard-formaat
ingesloten met daarop handige informatie
over Olland, foto’s, en links naar nuttige
websites. In de kaart staat de tekst:

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.

”Wonen midden in de natuur, rust en
Evenementen 1e kwartaal 2019
geborgenheid. Dat is voor Ollanders een
feb 10 Rikken en Jokeren t.b.v
vanzelfsprekendheid – welkom in Olland”
Ollandse Dorpskapel @
Dorpsherberg
feb 14 Rikken bij v.v Ollandia @
Kantine Sportpark Ekkerzicht
feb 18 Inloopspreekuur dorpsraad,
buurtadviseur en welzijn de
Meierij @ de Loop'r
feb 22 Bonte Avond 2019 @ de Loop'r
feb 23 Bonte Avond 2019 @ de Loop'r
feb 24 Bonte Middag 2019 @ de Loop'r
mrt 1 Ollands Keeztoernooi @ De
Loop'r
mrt
10
Openingsrit MC Olland @ De
Aanmelden activiteiten
Dorpsherberg
mrt 10 Rikken en Jokeren t.b.v
Elk jaar staan in Olland vele activiteiten en evenementen Vacature
Ollandse Dorpskapel @
op het programma. Het zijn vaak mooie momenten voor De dorpsraad is nog op
Dorpsherberg
ontspanning, ontmoeting en gezellig samenzijn. Maar zoek naar versterking. mrt 14 Kaartavond BV de Pleintrekkers
ook leveren de activiteiten in sommige gevallen een Met name vertegen@ De Dorpsherberg
bijdrage aan de verenigings/clubkas.
woordiging
voor
de mrt 17 Aftergame Party bij Ollandia
@ Sportpark Ekkerzicht
leeftijdscategorie tot 35
mrt
18
Inloopspreekuur dorpsraad,
jaar
zoeken
we
Daarom is het goed als iedereen van elkaar weet wat er
buurtadviseur
en welzijn de
versterking.
Wil
je
graag
zoal te doen is in Olland. Daarvoor is er al een tijdje een
Meierij
@
de
Loop'r
handig hulpmiddel. Op de website www.skonolland.nl een bijdrage leveren aan
mrt 21 Rikken bij v.v Ollandia @
staat een kalender met de aangemelde evenementen en de leefbaarheid van ons
Kantine Sportpark Ekkerzicht
dorp?
Neem
dan
contact
activiteiten. Als uw vereniging evenementen / activiteiten
mrt 31 Rikken en Jokeren t.b.v
op met:
organiseert kunt u die aanmelden bij de Ollandse
Ollandse Dorpskapel @
Ad van der Heijden,
Dorpsraad via de website www.skonolland.nl en het
Dorpsherberg
a.heyden4@chello.nl of
daarvoor bestemde aanmeldformulier invullen of via een 06-51661017
apr 04 Ollandia kennisquiz @Sportpark
mail met alle gegevens naar dorpsraad@skonolland.nl
Ekkerzicht
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Nominaties “de beuk”
Eind 2006 heeft Erik Huijbregts het idee voor een
eigen Ollandse vrijwilligersprijs aangekaart bij de
Dorpsraad. De Dorpsraad heeft dit mooie idee verder
opgepakt en uitgewerkt. Deze prijs is bestemd voor
een inwoner van Olland die zich buitengewoon
verdienstelijk heeft gemaakt voor de Ollandse
gemeenschap maar daarvoor geen Koninklijke
Onderscheiding of de gemeentelijke Penning van
Verdienste heeft gekregen. We reiken de prijs uit bij
bijzondere gelegenheden. Het moet een bijzondere
prijs blijven. De prijs hoeft dus niet elk jaar uitgereikt
te worden. De prijs bestaat uit een speld in de vorm
van een beukenblad en een oorkonde. Ook is een
ketting met de afbeelding van een beukenblad
beschikbaar. De speld is destijds gemaakt door
wijlen Ad Roche.
Wie hebben De Beuk al ontvangen?
 Jaske Leenderts (2008)
 Jeanne van Oirschot (2009)
 Cor van Roosmalen (2013)
 Roze van Weert (2015)
 Harrie Heerkens (2017)

Met de spoorbaan nog zichtbaar in het landschap
volgden er initiatieven om het vervoer van reizigers en/of
goederen weer op te starten. Steeds opnieuw bleken
deze plannen niet haalbaar te zijn omdat er te weinig
vraag was, ook niet in de verre toekomst. Daarom valt
vandaag na bijna 150 jaar definitief het doek voor het
Duits lijntje.
Blijvend zichtbaar
Voor ProRail is de verkoop belangrijk omdat het beheer
en onderhoud van de gronden nu overgaat naar de beide
gemeenten. Dat scheelt werk en kosten. De laatste
maanden heeft ProRail nog kasten langs de baan
ontmanteld waarvan de apparatuur nog bruikbaar is,
denk bijvoorbeeld aan relais. Helemaal verdwijnen zal de
spoorbaan niet. Sterker nog, de beide gemeenten vinden
het juist belangrijk dat elementen van de spoorbaan, met
haar cultuur-historische waarde, herkenbaar blijven in
het landschap.

Aanmelden voor prijs
Als u iemand wilt voordragen voor de vrijwilligersprijs
of behoefte heeft aan meer informatie over deze prijs
kunt u contact opnemen met de secretaris van de
Ollandse Dorpsraad, Harrie Heerkens, tel. (0413) 47
20 24 of via mail dorpsraad@skonolland.nl. Aan de
hand van de criteria kijkt een speciale
Voordrachtcommissie
naar
de
ingekomen
aanmeldingen.
Deze commissie bestaat uit 2 Dorpsraadsleden en 2
inwoners van Olland. De commissie komt met een
voordracht van een kandidaat voor De Beuk. De
Dorpsraad neemt uiteindelijk het besluit voor de
uitreiking van de Ollandse Vrijwilligersprijs.

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

Verkoop
Duits
lijntje
tweemaal een euro

voor

In Liempde ronden ProRail en de gemeenten Boxtel
en Meierijstad vandaag de verkoop af van een deel
van de voormalige spoorbaan het Duits lijntje. De
beide gemeenten nemen het oude spoortracé tussen
Boxtel en het Maximakanaal over voor het
symbolische bedrag van ieder een euro. Als sinds
1950 rijden er geen reizigerstreinen meer op het uit
1873 stammende Duits Lijntje van Boxtel naar Wesel
(Duitsland). Toen in 2004 ook het goederenvervoer
werd beëindigd, verloor de spoorbaan haar functie
en kreeg de natuur de kans te groeien en te bloeien.

Ook in de toekomst krijgt de voormalige spoorbaan een
verbindende functie. Zo wordt een deel van het tracé
onderdeel van de snelfietsroute tussen Veghel en Uden.
Een ander deel wordt gebruikt voor de verdubbeling van
de Keulsebaan. Verder komt er een fietsverbinding
tussen de natuurgebieden de Maashorst en Het Groene
Woud. Zo levert de verkoop volgens wethouder Harry
van Rooijen van Meierijstad een bijdrage aan het
waarmaken van de ambities op het gebied van onder
meer duurzaamheid, recreatie en toerisme. Wethouder
Herman van Wanrooij van gemeente Boxtel geeft aan blij
te zijn met de mogelijkheden die het Duits Lijntje biedt
voor de bereikbaarheid van Boxtel en de mogelijkheden
die ontstaan voor een goede invulling die aansluit bij de
natuurwaarden, recreatieve en cultuurhistorische
waarden.
Bron: www.prorail.nl

Maandelijks Inloop spreekuur:
Heeft u, als inwoner van Olland, vragen over
bijvoorbeeld de openbare ruimte, leefbaarheid,
wonen of heeft u een goed idee dat u graag wilt
delen? Kom dan langs op het maandelijks spreekuur
van Dorpsraad Olland, Buurtadviseur gemeente en
Welzijn de Meierij. Iedere 3e maandag van de maand
bent u van harte welkom in de Loop’r van 10-11 uur.
De koffie staat klaar!
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