
Herinrichting Pastoor Smitsstraat 
Zoals u wellicht al gemerkt hebt wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Pastoor 
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de herinrichting. Door de 
coronacrisis en door nieuwe ontwikkelingen is er in overleg met de gemeente bepaald 
dat de planning enigszins wordt aangepast. Door de mogelijke komst van glasvezel, 
het gasnetwerk dat toch wordt aangepakt, de persleiding die mogelijk vervangen 
wordt en de infrastructuur voor de zendmast die aangelegd moet worden zijn allemaal 
zaken die nodig maken dat het straatwerk gedeeltelijk wordt opengebroken. Daarom 
is het nu de bedoeling dat eerst alle ondergrondse werkzaamheden worden 
uitgevoerd en daarna pas begonnen wordt met de herinrichting in begin 2021. Zoveel 
mogelijk worden de werkzaamheden van fase 1 en 2 (van Schootsedijk tot aan de 
Misse) nog wel dit najaar uitgevoerd, zoals de bomen aan de Pastoor Smitsstraat, de 
aanpassing van de verkeersveiligheid kruising Schootsedijk-Karthuizerweg, 
vervanging basketbalveld, aanpassing rustplaats en kunstwerk op het dorpsplein, 
inzaaien bloemenmengsel aan de Roest, etc. We hebben voor deze aanpassing 
gekozen zodat we, nadat alles is uitgevoerd, we weer een meer dan mooi staatbeeld 
hebben met een hopelijk goede uitstraling en waarbij de straat de komende jaren niet 
meer hoeft worden opgebroken. 

 
Openbare ruimte en mijn gemeente app 
Er wordt niet alleen gewerkt aan de Pastoor Smitsstraat maar ook aan andere wegen 
en plekken in de openbare ruimte. Zoals bekend wordt in het najaar de Stok opnieuw 
geasfalteerd maar ook zullen op verzoek van de Dorpsraad de perken aan den Ekker 
opnieuw worden aangeplant. En natuurlijk blijven wij met gemeente in gesprek over 
de fietspad langs de Ollandse weg. Verder zijn er vaak wat onderhouds-
werkzaamheden te verrichten bij verzakkende of losliggende stenen/tegels, niet 
branden van de openbare verlichting, overvolle afvalbakken, zwerfafval, etc. Graag 
willen wij u daarom weer attenderen op de “mijn gemeente app”. Hiermee kunt u alle 
voorkomende klachten of signaleringen doorgeven aan de gemeente. Indien gewenst 

wordt u van de afhandeling op de hoogte gehouden. Door actief hier gebruik van te 

maken helpt u mee de openbare ruimte schoon, netjes en heel te houden. Natuurlijk 
is het nog beter om zelf dat op te lossen of op te ruimen als dat mogelijk is. 

 
Status De Loop’r 
Het doet ons deugd om na een (te) lange stilte de Ollandse gemeenschap een positief 
geluid te kunnen laten horen over de huidige stand van zaken met De Loop’r. Er zijn 
bergen met werk verzet door zowel de leden van het vorige bestuur, hulptroepen van 
de gemeente en de Woonmeij en sinds kort ook al weer door het nieuwe bestuur. 
Doel van al dit vele werk was allereerst om De Loop’r te behouden als 
ontmoetingscentrum voor Olland. We zijn er nog niet helemaal maar op dit moment 
hebben we alle vertrouwen dat we de ook de laatste kreukels kunnen gladstrijken. Het 
nieuwe bestuur en de activiteitencommissie zitten boordevol ideeën om het 
fantastische gebouw weer volop te gaan benutten en de kwaliteit van de service op 
een hoger peil te brengen en gelijktijdig de kosten voor de gebruikers wat te kunnen 
verlagen. Wel wordt de nieuwe start op dit moment bemoeilijkt door de Corona crisis. 
Na een tijd lang volledig gesloten te zijn geweest kunnen sinds 8 juni jongstleden een 
aantal gebruikers weer beperkt gebruik maken van onze faciliteiten. Dit hadden we 
graag anders gezien, maar uiteraard houden ook wij ons strikt aan de geldende 
richtlijnen. De gezondheid van ons allen staat voorop. 
 

 
 
 
 

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 2e kwartaal 2020 
jul 5 MC Olland:  
deelname open rit MC Joyride 
jul 7 – jul 10 MC Olland:  
deelname avond vierdaagse 
MC d’n Dommel 
jul 17 Avondrit MC Olland 
jul 27 @ 10:30 Inloopspreekuur  
Dorpsraad, buurtadviseur en welzijn 
de Meierij @ Loop'r 
aug Lange rit MC Olland 
aug 14 Avondrit MC Olland 
aug 17 @ 10:00 Inloopspreekuur DR, 
buurtadviseur en welzijn de Meierij @ 
Loop'r 
sep 6 SMC rit door MC Olland 
sep 18 @ 19:30 Keeztoernooi Olland 
@ De Loop'r 
sep 21 @ 10:30 Inloopspreekuur 
Dorpsraad, buurtadviseur en welzijn 
de Meierij @  Loop'r 
okt 3-5 Olland kermis (onder 
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Dit betekent niet dat er helemaal niks 
kan gebeuren, zoals wel bewezen met 
de succesvolle online dorpsbingo. Voor 
de organisatie hiervan heeft De Loop’r 
de samenwerking gezocht met vier 
andere partijen. Gezien de vele 
positieve reacties zijn we er in geslaagd 
om veel mensen een gezellige avond te 
bezorgen. Momenteel wordt er samen 
met verenigingen en andere partijen 
gekeken naar verdere mogelijkheden 
om op korte termijn, binnen de gestelde 
voorwaarden, weer meer activiteiten te 
organiseren en De Loop’r en Olland 
weer meer leven in te blazen. Hiervoor 
zijn ook ideeën en initiatieven van 
anderen meer dan welkom. De Loop’r is 
er voor iedereen. Denk niet, het zal wel 
niet mogen/kunnen maar benader een 
van de bestuursleden om samen te 
kijken hoe we je idee kunnen realiseren. 
Binnenkort zal ook onze website een 
nieuw gezicht krijgen en hopen we 
beetje bij beetje meer informatie te 
kunnen geven over de nieuwe koers 
van De Loop’r. Ben je benieuwd naar 
wie er in het nieuwe bestuur zitten van 
De Loop’r, breng dan nu al een 
bezoekje aan onze website 
www.deloopr.nl.  Natuurlijk hopen we 
jullie allemaal weer zo snel mogelijk te 
zien in ons mooie gemeenschapshuis. 
Namens het bestuur van De Loop’r, tot 
binnenkort! 
Peter van de Moosdijk  
Voorzitter 
 

Glasvezel in de kern 
De aanleg van glasvezel in Olland komt 
een stuk dichterbij. Het college van 
burgemeester & wethouders heeft een 
overeenkomst met DELTA Fiber 
NetwerkBV.   
 
Glasvezel maakt meer mogelijk 
De gemeente ambieert al haar 
bewoners en bedrijven de mogelijkheid 
te bieden om een duurzame aansluiting 
te verkrijgen op glasvezel. Na een 
geslaagde bemiddeling om glasvezel te 
bereiken voor de inwoners van ons 
buitengebied, bleef alleen “ons 
centrum” nog verstoken van deze 
mogelijkheid. DELTA Fiber Netwerk BV 
(het bedrijf dat nu als Glasvezel 
Buitenaf bezig is het buitengebied te 
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Verglazen), is bereid ook de kleine 
kernen, waaronder Olland, van 
glasvezel te voorzien. Het 
glasvezelnetwerk maakt hogere 
datasnelheden mogelijk dan de 
traditionele kabelnetwerken in de kleine 
kernen. Daarmee is glasvezel, met het 
oog op de toekomst, een duurzamer 
alternatief voor de koperen kabel als 
drager voor het toenemende 
dataverkeer. 
 
Ondergrens op 35% 
DELTA Fiber Netwerk BV start 
binnenkort met het benaderen van de 
inwoners en ondernemers in deze 
gebieden. Als minimaal 35% daarvan 
‘ja’ zegt tegen de aanleg van het 
glasvezelnetwerk én een abonnement 
afsluit, legt DELTA Fiber Netwerk het 
netwerk in de kleine kernen aan. Het 
aanbod is alleen mogelijk omdat het om 
bijna 5000 adressen gaat die relatief 
dicht bij elkaar liggen. DELTA Fiber 
Netwerk BV, legt uit hoe het komt dat 
de aansluitkosten in het buitengebied 
en de kleine kernen verschillen: “Omdat 
we tijdens de aanleg van het 
glasvezelnetwerk veel woningen 
passeren en de graafafstanden in de 
kleine kernen minder groot zijn, betalen 
die klanten geen bijdrage voor het 
realiseren van de glasvezelaansluiting 
in de woning. Zij betalen alleen voor de 
kosten van het abonnement, dat 
afhankelijk is van de telecomaanbieder 
die zij kiezen.”  
Voor Olland heeft Meine Engberts zich 
opgegeven als ambassadeur. Hij kan 
inwoners helpen bij de vragen die ze 
hebben of bij het afsluiten van een 
abonnement. Meer aanmeldingen voor 
ambassadeurschap zijn bij het perse 
gaan niet bekend maar 1 of 2 
ambassadeurs erbij zou fijn zijn. 

 

Mobiele telecom 
Het einde van de slechte mobiele 
bereikbaarheid is nu dan echt in zicht. 
Op 5 maart is een van de laatste 
bezwaarprocedures door de rechtbank 
in Den Bosch behandeld. Uitkomst van 
deze rechtszaak is dat er een mast 
geplaatst kan en mag worden op de 
voorgenomen locatie ter hoogte van de 
fietsenstalling van sportpark Ekkerzicht. 
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 Bij de dorpsraad is er nooit echt twijfel 
geweest of de procedure kans van 
slagen zou hebben omdat het proces 
zeer zorgvuldig is doorlopen. De 
rechtbank liet tijdens de rechtszaak 
niet onbenoemd dat de gemeente en 
dorpsraad de omwonenden beter 
hebben geïnformeerd dan er 
noodzakelijkerwijze van hen verwacht  
had mogen worden. 
Hopelijk kunnen we dan ook op korte 
termijn dit dossier sluiten. 
 

Leefbaarheids-
onderzoek 
Zoals u zich wellicht nog kunt 
herinneren is er in 2019 een 
leefbaarheidsenquête gedaan onder 
de inwoners van Meierijstad. De 
resultaten van dit onderzoek zijn nu 
voor iedereen in te zien. U kunt online 
interessante informatie vinden over 
hoe de inwoners van Meierijstad de 
omgeving, samen leven en overlast en 
veiligheid ervaren. U kunt ook 
vergelijken hoe de beleving van de 
inwoners van Olland zich verhoudt tot 
die van andere deelgebieden in de 
gemeente Meierijstad. 
Over het algemeen kan gezegd 
worden dat de inwoners van Olland 
relatief tevreden zijn over 
bovenstaande thema’s. Positieve 
uitschieters zijn er ten aanzien van 
onder andere: het gevoel van 
veiligheid, respectloos gedrag, 
vernieling en vervuiling en 
zelfredzaamheid en gezondheid. 
Negatieve uitschieters zijn: de staat 
van de openbare ruimte, het contact 
met de gemeente en de voorzieningen 
voor gezondheidszorg en dagelijkse 
boodschappen. 
Wilt u meer weten over de resultaten 
van het leefbaarheidsonderzoek? De 
leefbaarheidsmonitor kunt u zelf 
raadplegen middels onderstaande 
link: 
www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmon
itor. 
Tevens zijn er op deze pagina een 
aantal filmpjes beschikbaar waarin 
wordt uitgelegd hoe u de 
leefbaarheidsmonitor kunt gebruiken.  

 


