
Datum: 25 maart 2018 
 

Aan: de omwonenden van Sportpark Ekkerzicht. 
    
De slechte mobiele bereikbaarheid is wellicht een van de grootste ergernissen in Olland. De dorpsraad zet 
zich al jaren in om hier verbetering in te krijgen. Mobiele bereikbaarheid speelt inmiddels een belangrijke rol 
in ons dagelijks leven. We vinden mobiel bellen inmiddels heel vanzelfsprekend, tot het moment dat het er 
ineens niet meer is. Maar ook in noodsituaties of bij inbraken voelen we ons ineens niet meer zo veilig als we 
niet mobiel kunnen bellen. Het is inmiddels zelfs een aantal keer voorgekomen dat de hulpdiensten niet 
bereikbaar waren. Bovendien is het voor de talrijke ondernemers en ZZP-ers in ons dorp belangrijk dat zij de 
beschikking hebben over een betrouwbare en moderne communicatie infrastructuur. 

KPN reikt de helpende hand toe 
Zoals u wellicht eerder heeft vernomen is KPN voornemens om een 4G zendmast te plaatsen in Olland. De 
beoogde mast heeft een hoogte van 39,9 meter. (ter vergelijking: een volwassen populier van 25 jaar is 
ongeveer 30 meter hoog). De benodigde grondoppervlakte van de totale voorziening (mast inclusief 
installaties) bedraagt 8x8 meter. 

Schouw locaties 
Afgelopen woensdag hebben KPN, Gemeente en vertegenwoordigers van de dorpsraad een schouw 
uitgevoerd in Olland om de haalbaarheid van de plaatsing van een mast te beoordelen. Uiteraard dient het 
bestemmingsplan ruimte te bieden voor plaatsing van een mast en dienen aspecten beoordeelt te worden 
zoals landschappelijke inpassing en bereikbaarheid van de locatie. 

Voorkeurslocatie 
De voorkeurslocatie is op sportpark Ekkerzicht in de hoek van de fietsenstalling, grenzend aan de 
parkeerplaats. Op de achterzijde treft u een kaartje aan met de beoogde locatie. Vaak worden zendmasten 
bij sportvelden geplaatst omdat daar een  “bestemming openbare voorzieningen”  op rust en de 
landschappelijke inpassing het eenvoudigst te realiseren is. (zo is dat bijvoorbeeld ook in Boskant, Gemonde, 
Nijnsel en Son en Breugel het geval). 

Breed draagvlak is noodzakelijk 
Mobiele bereikbaarheid is voor de dorpsraad altijd een speerpunt geweest niet in de minste plaats omdat 
we het belangrijk vinden om als vestigingsplaats aantrekkelijk te zijn voor jonge mensen en gezinnen. Een 
goede leeftijdsopbouw is cruciaal voor de vitaliteit van ons dorp. Het is de beste garantie voor het 
voortbestaan van de school en verenigingsleven. Een goede communicatie infrastructuur, waar snel internet 
en mobiele bereikbaarheid onderdeel van uitmaken zijn voor jongen gezinnen criteria die meewegen in de 
beoordeling van de aantrekkelijkheid voor eventuele vestiging in Olland. 

We zijn als dorpsraad uiteraard verheugd dat we nu de unieke kans geboden krijgen om voor eens en altijd 
af te rekenen met het mobiele dekkingsprobleem. Steun vanuit de Ollandse samenleving is echter van groot 
belang (zoals dat ook voor glasvezel geldt). Dat begint wat ons betreft met goede communicatie. Daarom 
hebben wij gemeend u als omwonende van het sportpark, middels deze brief op de hoogte te brengen. Wij 
zullen op korte termijn een informatie avond organiseren. U ontvangt hiervoor een uitnodigingsbrief. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekenden. 

 

Met vriendelijke groet namens de dorpsraad, 

Ad van der Heijden, Voorzitter  

Dennis Zwiers, Communicatie  

 



 

 


