
 

 

Herinrichting Pastoor 
Smitsstraat 
De gemeente heeft het ontwerpplan voor 
de herinrichting van de Pastoor 
Smitsstraat op 15 mei gepresenteerd 
tijdens de openbare jaarvergadering van 
de Dorpsraad in De Loop’r. Daarbij stond 
het gedeelte van de straat tussen De 
Misse en de Boxtelseweg centraal. De 
presentatie viel in goede aarde en vanuit 
de zaal klonken instemmende geluiden. 
Hierna kregen de aanwonenden de 
gelegenheid om te kijken naar de 
tekeningen en hun opmerkingen en 
wensen kenbaar te maken. Dat leverde 
de nodige reacties op. Daarbij  ging het 
met name over de plek en de aard van de 
snelheidsremmende maatregelen en de 
soort en plek van de nieuw te planten 
bomen. De gemeente heeft intussen alle 
reacties verwerkt in een lijst en van 
antwoorden voorzien. 
 
De projectgroep met vertegenwoordigers 
van de gemeente en de Dorpsraad heeft 
net voor de zomervakantie ook nog naar 
deze lijst gekeken. Inmiddels heeft de 
gemeente de lijst definitief vastgesteld. 
Op basis van de reacties is het ontwerp 
plan op enkele onderdelen aangepast. Zo 
worden de twee plateaus in het gedeelte 
tussen De Misse en Den Ekker 

Ministerie van Binnenlandse Zaken bezoekt Olland 
Op 30 september mag de Dorpsraad Olland de gastheer zijn van een 40tal 
ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We gaan ze natuurlijk 
ontvangen in ons prachtige MFA de Loop’r. In totaal zullen zo’n 450 ambtenaren die 
dag middels allerlei workshops en excursies in geheel Meierijstad geïnspireerd 
worden. Enerzijds om meer affiniteit te krijgen met de dagelijkse praktijk maar ook om 
te ervaren waar de gemeente, instanties, instellingen en inwoners tegen aan lopen bij 
het realiseren van doelen en plannen. We hopen ze een rugzak vol ervaringen en 
inspiratie mee te geven waar ze in de uitvoering van hun werk hun voordeel mee 
kunnen doen. In 2 groepen van ongeveer 20-25 personen zullen we een presentatie 
houden over het doel en werk van de dorpsraad, hoe ons visiedocument tot stand is 
gekomen en wat de speerpunten zijn in ons dorp. 

Natuurlijk vertellen we ze wat we bereikt hebben en waar we trots op zijn maar zeker 
ook onze problemen inzake bouwen in de buurt van geitenhouderijen en de gevolgen 
daarvan voor de leefbaarheid en levendigheid van ons dorp. We zullen de langdurige 
ongewisheid aan de kaak stellen maar zeker ook de absurdheid van het besluit in 
relatie tot de problematiek. Ook niet onbesproken zal blijven de samenwerking met de 
gemeente, hoe dat inhoud gegeven wordt en door beide partijen wordt ervaren. De 2 
bijeenkomsten worden telkens afgesloten met een korte kennismaking met de 
beugelsport. De Lustige Spelers zullen hen de eerste beginselen van de beugelsport 
bijbrengen in een korte sessie. 

We hopen op die manier Olland weer een beetje onder de aandacht te brengen. 
Vooral wat we te bieden hebben maar ook wat onze zorgen zijn. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, aandachts-
punten e.d. 
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Evenementen 4e kwartaal 2019 
sep 22   Motorrit BV Pleintrekkers 
sep 28 – sep 30 hele dag Olland 

Kermis @ Dorpsplein 
okt 6     Lange rit MC Olland @ De 

Dorpsherberg 
okt 11   Beugelen BV de 

Pleintrekkers @ Beugelbaan 
de Misse 

okt 14   Proefles Tai Chi De Loop'r 
okt 17   Kaartavond BV de 

Pleintrekkers @ De 
Dorpsherberg 

okt 18   Ollands Keeztoernooi @ De 
Loop'r 

okt 23   Kienen @ De Loop'r 
okt 26   Ierse avond CV de 

Loopgravers @ De Loop'r 
nov 2    Feestavond de Pleintrekkers 

@ De Loop'r 
nov 3    Snertrit MC Olland @ De 

Dorpsherberg 
nov 16  Feestavond MC Olland @ 

De Dorpsherberg 
nov 16  Back to the Seventies @ De 

Loop'r 
nov 22  Pubquiz Ancora De Loop'r 
nov 28 Kaartavond BV de 

Pleintrekkers @ de 
dorpsherberg 

 vervolg zoz 

vervangen door twee punaises. Daarmee 
komt men tegemoet aan de zorgen voor 
trillingen en geluidsoverlast. 
 
De meeste bestaande beukenbomen 
langs de gehele Pastoor Smitsstraat 
verdwijnen. Maar bijvoorbeeld de bomen 
bij huisnummer 53 en op de hoek met de 
Schoolstraat blijven wel staan. Er komen 
Gleditsias en Druipvrije Lindebomen te 
staan. Het opdrukken van de boomwortels 
wordt zoveel mogelijk voorkomen door 
ondergrondse voorzieningen.  
Dit najaar begint de gemeente met het 
vervangen van de bomen in het gedeelte 
van de Pastoor Smitsstraat tussen Den 
Toel en De Misse. 
De gemeente werkt nu aan het 
verlichtingsplan, het rioolplan en het
bomenplan voor het gedeelte tussen De 
Misse en de Boxtelseweg. Het plan is om 
het bestek voor deze herinrichting dit jaar 
nog af te ronden. De klus kan dan in het 
voorjaar van 2020 worden uitgevoerd. De 
presentatie, tekeningen en de lijst met 
opmerkingen / antwoorden zijn terug te 
vinden op onze website 
www.skonolland.nl/links-en-downloads 
 
Voor de Dorpsraad is dit een project dat 
volgens het boekje is verlopen. We zijn 
tevreden over de opzet, samenwerking en 
de gang van zaken tot nu toe. 
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Leefbaarheidsmonitor 
Half september is de gemeente Meierijstad 
gestart met de uitvoering van de 
Leefbaarheidsmonitor. 
Deze monitor bestaat uit een vragenlijst 
over verschillende onderwerpen. Aan de 
orde komen thema's zoals vervuiling, 
sociale contacten, onderhoud van wegen 
en groen, veiligheid, verlichting en de 
kwaliteit van voorzieningen. De brieven 
met het verzoek om deel te nemen aan de 
Leefbaarheidsmonitor zijn naar (bij elkaar 
opgeteld) zo’n 19.000 inwoners 
verzonden. Dus ook u als inwoner van 
Olland heeft misschien zo’n brief 
ontvangen. Wij vragen u dan ook 
vriendelijk om mee te doen aan dit 
onderzoek,. Dit levert immers niet alleen 
voor de gemeente maar ook voor ons als 
Dorpsraad belangrijke informatie op. Tot 2 
oktober kunt u de vragenlijst digitaal 
invullen. De opgehaalde gegevens worden 
samen met cijfers en informatie die er al is 
bij de gemeente, woningcorporaties, 
welzijns-instellingen, politie etc. 
samengebracht in een leefbaar-
heidsmonitor. Deze monitor geeft op die 
manier een representatief beeld van de 
leefbaarheidssituatie van zo’n 40 gebieden 
in Meierijstad en is naar verwachting begin 
2020 online te raadplegen. In diezelfde 
periode bespreekt de gemeente de 
uitkomsten van de meting ook samen met 
de wijk- en dorpsraden en de 
maatschappelijke partners. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

  

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) 

Nieuw lid dorpsraad stelt 
zich voor (1): Geert van 
Kollenburg 

Hoi dorpsgenoten, ik ben Geert van 
Kollenburg, 29 jaar oud en geboren en 
getogen in Olland. Sinds een half jaar 
woon ik samen met mijn vriendin Kelly 
aan de Pastoor Smitsstraat. Na ruim 
een jaar verbouwen, wonen we nu in het 
huis waar mijn oma heeft gewoond. 

 

In het dagelijkse leven werk ik bij d’n 
DAF in Eindhoven als 
ontwikkelingsingenieur op de afdeling 
motorenontwikkeling. We werken daar 
met een grote groep mensen aan 
zuinigere en schonere diesel motoren 
voor de vrachtwagens in de toekomst. 
Van jongs af aan heb ik altijd al een 
passie voor auto’s en techniek gehad. 

Toen me gevraagd werd om lid te 
worden van de dorpsraad, heb ik daar 
niet lang over getwijfeld. Het lijkt me erg 
leuk om mijn bijdrage te leveren aan 
allerlei zaken die spelen in ons 
prachtige dorp. Het mooie aan Olland 
vind ik de gemoedelijkheid onder de 
mensen. Er worden volop activiteiten 
georganiseerd en we hebben veel 
verenigingen. Zelf ben ik lid van 
buurtvereniging de Pleintrekkers en 
steunend lid van v.v. Ollandia. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
Olland een fijne en leefbare 
gemeenschap blijft voor jong en oud. Ik 
kijk er dan ook naar uit om aan de slag 
te gaan in de dorpsraad.  

Tot ziens in Olland! 

Kermis in Olland…  
28-29 en 30 september… 
U bent er toch ook! 

We kunnen nog wat hulp gebruiken bij 
de bezetting van de Mad Mill. 2 uurtjes 
elkaar helpen!!. Neem contact op met 
Colinda Markus 06-22505907 
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Agenda vervolg 
nov 29  Ollands Keeztoernooi Suprise 

Editie @ de Loop'r 
dec 14  Wannuh Klets @ de Loop'r 
dec 15  Concert gitaarvereniging 

Ancora @ de Loop'r 
dec 24  Levende Kerststal @ 

Dorpsplein 
 
Facebook 
Op facebook staat actuele, serieuze 
en minder serieuze informatie over 
Olland. Ga naar: 
https://www.facebook.com/skonolland/ 
 

Nieuw lid dorpsraad 
stelt zich voor (2): Carla 
van Heesch-Kastelijn 
 
Mijn naam is Carla van Heesch-
Kastelijn geboren en getogen in 
Olland, woonachtig in de Pastoor 
Smitsstraat. Getrouwd met Ralph en 
onze zoon Rik zit in groep 3 van 
basisschool de Sprongh. 
Ik werk parttime in het onderwijs in 
groep 1-2 in Rosmalen.  
In mijn vrije tijd neem ik deel aan de 
klankbordgroep, ben ik overblijf-
ouder, zwem en wandel ik veel, 
bezoek de sportschool. Ik ga de 
mini’s bij Ollandia begeleiden. Voor 
de jeugd en voor het dorp is het 
belangrijk dat (sport)verenigingen 
behouden blijven. We moeten ervoor 
zorgen dat we gehoord worden in 
Olland. Zeker nu we Meijerijstad 
geworden zijn en Olland daar een 
klein onderdeel van is. 

 
Er moeten dringend nieuwe 
woningen gebouwd worden in 
Olland. De afgelopen tien jaar is er 
amper gebouwd en zijn we door de 
gemeente  in mijn beleving steeds 
van het kastje naar de muur 
gestuurd. De gemeente moet er 
tegenwoordig voor zorgen dat 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Graag wil ik 
meedenken en mijn steentje richting 
de dorpsraad, de jeugd de ouderen 
en andere voorkomende zaken. Ik 
heb er zin in.!!! 

Start vernieuwing Stok en 
Nieuwstraat nog in 2019 
Gemeente Meierijstad kondigde eerder al 
aan dat meerdere wegen binnen Sint-
Oedenrode in 2019 en 2020 vernieuwd 
gaan worden. Inmiddels is bekend 
wanneer welke wegen aan de beurt zijn. 
Nog dit jaar krijgen in Olland in ieder 
geval, de Nieuwstraat en Stok een 
opknapbeurt. In 2020 staan ook andere 
wegen in Sint Oedenrode op de agenda 
zoals de Boskantseweg, de 
Schijndelseweg, de Pastoor Smitsstraat, 
Bikkelkampen en het eerste gedeelte van 
de Evertsestraat en de Weievenseweg. 


