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Werk in uitvoering
Er staan de komende maanden tot aan de zomer van 2021 allerlei uit te voeren
werkzaamheden op planning en zal Olland er over een halfjaar anders uit zien. Te beginnen
met de herinrichting van de Pastoor Smitstraat. Het gedeelte vanaf de Misse tot aan het
Kapel gaat compleet op de schop en wordt ingericht zoals het gedeelte vanaf d’n Toel tot aan
de Misse.
De inwoners hebben tijdens een informatie-avond hun zegje kunnen doen en wensen uit
mogen spreken. Volgens ons komt het er straks uitermate goed uit te zien met mooie
straatmaterialen, goede en gezellige verlichting en een mooie aankleding met bomen en
ander groen. Het wandelen zal een genot zijn waarbij er zoveel mogelijk veilig en zonder
obstakels door Olland gekuierd kan worden. Men is inmiddels al bezig geweest met de
aanplant van bomen in het gedeelte vanaf de Schootsedijk tot aan de Misse, het vergroten
van de plantvakken en allerlei andere voorbereidende werkzaamheden. Ook PULS inrichting
van Richard Markus is druk bezig geweest met het opnieuw inrichten en herplanten van de
rustplaats op het Dorpsplein en worden de voorzieningen gemaakt om een kleine
schaatsbaan te kunnen creëren bij vorst. In het voorjaar komt daar de aanpak en het in
werking stellen van het kunstwerk nog bij en zal het een prachtige rust- en ontmoetingsplek
worden in Olland. Wat betreft de planning staan er in de maand januari de aanpak van het
kruispunt Schootsedijk-Pastoor Smitsstraat-Karthuizerweg op de agenda, ook zal
waarschijnlijk gestart gaan worden met de aanleg van de glasvezel en in februari is de
aanvang van de bouw van de zendmast gepland. Vanaf week 11 wordt er begonnen met de
werkzaamheden tussen de Misse en Boxtelseweg, zal er in week 28 de oplevering
plaatsvinden en kunnen we dan een periode met wat overlast afsluiten met hopelijk allemaal
blije en tevreden inwoners. Jammer is wel dat we vernomen hebben dat het opnieuw
asfalteren van de Stok niet eind dit jaar zal gebeuren maar in het voorjaar van 2021.

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/
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
Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland
Evenementen 1e kwartaal 2021
18 jan 10:30 uur
Inloopspreekuur dorpsraad - Welzijn de
Meierij - buurtadviseur
LET OP!
De meeste evenementen zijn afgelast
ivm Corona.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht om te koken
Inmiddels hebben we enkele bijeenkomsten gehad met de werkgroep van het eetpunt en zijn we vol enthousiasme verder gegaan met
brainstormen. Wat we vooral uit afgelopen periode hebben ervaren is dat het zelf bereiden van de maaltijd veel voldoening geeft. Tiny
Thomassen: “Ik heb het koken voor de mensen met liefde en plezier gedaan. Fijn om hen weer bij elkaar te zien. Het koken zou ik heel graag
verder voort willen zetten met een groep enthousiaste mensen die ook willen koken”. Tenslotte staat er een prachtige accommodatie die zich
daar perfect voor verleent. Daarom is de werkgroep op zoek naar minimaal 3 à 4 vrijwilligers die willen koken op toerbeurt.
Wat houdt het koken in?
Je gaat samen met een groep vrijwilligers de maaltijden bedenken en de boodschappen halen. Op toerbeurt kook je op donderdagochtend de
maaltijd. Het gaat om het bereiden van een goede gezonde maaltijd. De maaltijd wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers uitgeserveerd.
Je hoeft dit dus niet alleen te doen!
Voor wie ga je koken?
Momenteel zijn er een groep vaste gasten, maar het is in principe voor iedereen toegankelijk! Niemand is verplicht om wekelijks aan te
schuiven. Heb je interesse of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met
Tiny Thomassen 06-45493485.

Een Hartveilig Meierijstad
Wellicht heeft u ergens gelezen dat de
gemeente Meierijstad een AED beleid heeft
vastgesteld waarbij er de ambitie is om
binnen 2 jaar te komen tot een hartveilige
gemeente 24/7. Een werkgroep, waarin
vertegenwoordigd waren de Hartsafe
stichtingen Veghel, Schijndel en SintOedenrode en de dorpsraden Olland en
Mariaheide
namens
alle
wijken
dorpsraden, heeft samen met de gemeente
het afgelopen jaar hard gewerkt om deze
beleidsnota tot stand te laten komen waarin
duidelijk staat hoe we met elkaar kunnen
komen tot een hartveilige gemeente voor het
binnen- en buitengebied volgens de normen
van HartslagNU.
Mede door een substantiële verhoging van
de vaste subsidie, het toekennen van een
incidentele subsidie voor de komende 2 jaar
en een jaarlijkse bijdrage van het POM
(Platform Ondernemend Meierijstad) moet
het gaan lukken om heel Meierijstad te
voorzien van een AED binnen de
zesminuten zone (kern) of 1250 meter zone
(buitengebied). De komende tijd zullen de
Hartsafe stichtingen de eigenaren van de
AED’s gaan benaderen hoe te komen tot het
(her)plaatsen van de AED’s waarbij het doel
gerealiseerd kan worden. Het onderhoud en
de kosten van aanschaf, verzekeren, etc
komen dan na verloop van tijd allemaal voor
rekening van de Hartsafe stichtingen.
Voor Olland betekent het wellicht dat er
AED’s bij gaan komen in het buitengebied
en dat er 1 in de kern gaat verdwijnen. De
kosten die daarmee samenhingen zijn tot nu
toe altijd betaald door de dorpsraad maar
komen daarmee te vervallen en kunnen we
aan andere zaken besteden die de
leefbaarheid ten goede komen.

Seniorenraad zoekt leden
uit Olland
Met de totstandkoming van onze gemeente
Meierijstad is de Seniorenraad Meierijstad
opgericht. De Seniorenraad behartigt de
belangen van alle senioren in Meierijstad.
Dit betreft voornamelijk belangen op het
gebied van wonen, veiligheid, welzijn, zorg
en dienstverlening. De seniorenraad is een
overleg partner voor de gemeente en
organisaties zoals woningbouwstichtingen,
zorginstellingen en welzijnsorganisaties.
Onderwerpen waar commissies van de
Seniorenraad zich mee bezig houden zijn
o.a. “langer thuis kunnen blijven wonen”,
organiseren
van
verkeersmarkten,
alternatieve woonvormen voor ouderen,
gezondheidszorg optimaliseren (aandacht
voor dementie – eenzaamheid) en de
uitgave van een “seniorenwijzer” met
relevante info voor senioren

Ook uit Olland
Naar aanleiding van een artikel in de
MooiRooiKrant hebben zich tot op heden
een zevental personen uit Sint-Oedenrode
zich aangemeld. Maar de Seniorenraad is er
echter ook voor de senioren in Olland,
Boskant en Nijnsel. Daarom is de
Seniorenraad ook nog op zoek naar
vrijwilligers vanuit deze kernen om de
belangen van deze senioren te behartigen.
Er wordt gewerkt in collegiaal verband en de
tijdsbesteding/belasting wordt in overleg
met elkaar ingevuld.
Heeft u interesse?
Voor aanmelding en nadere informatie kunt
u contact opnemen met Wim van Meijl,
voorzitter van de Seniorenraad, via
telefoonnummer 06-23442562 of met de
algemeen secretaris Ben Merx via telnr
073 - 599 23 78 / 06 204 209 71 of per mail
via
bamerx@seniorenraadmeierijstad.nl
Kijk ook eens op de website:
www.seniorenraadmeierijstad.nl

Zon- en windenergie
In oktober hadden Dennis Zwiers, Ad van
der Heijden en Hans Verboort namens de
dorpsraad overleg met zonXP en Statkraft
over de voorgenomen aanleg van
zonneparken in de Schijndelse en Rooise
Heide. De gespreken waren informatief en
er is een goed beeld verkregen van de
voorgenomen plannen. Tegelijkertijd is er
ook bewustwording ontstaan over de
motieven om juist op de aangewezen
locaties een zonnepark te realiseren. En
juist dat maakte ons alert over de op handen
zijnde plannen niet alleen op de korte
termijn, maar ook op de langere termijn.
De
geografische
ligging
(belangrijk
verdeelstation in Eerde in combinatie met
het landschapstype (jonge ontginningen)
maakt de Schijndelse en Rooise Heide een
gunstige locatie is voor de opwekking van
wind en zonne-energie. Commercieel
gezien is het uiteraard ook gunstig om
plannen
te
centraliseren,
omdat
infrastructuur dan makkelijker gedeeld kan
worden
tussen
de
verschillende
exploitanten.
Dit baart ons als dorpsraad zorgen omdat

wij het risico zien van concentratie van
initiatieven in de bovengenoemde gebieden
als het gemeente bestuur blijft vasthouden
aan de ambities die het nu heeft. Over die
ambities is wel iets te zeggen omdat ze
daarmee indruist tegen de tendens die je nu
ziet ontstaan in andere gemeenten om juist
een tandje terug te schakelen. Elders lijkt
men zich wel langzaam te gaan beseffen dat
de impact op het landschap wel heel erg
groot gaat worden. Blijkbaar is dat kwartje is
bij de gemeente Meierijstad nog niet
gevallen.
Dat de voorgenomen plannen onze beleving
van wonen en leven in een landelijke
omgeving enorm gaan aantasten is zeker.
Ook gaat het impact hebben op de bedrijven
die afhankelijk zijn van de gronden in de
Schijndelse en Rooise Heide. Reden genoeg
voor onze voorzitter om in te spreken tijdens
een beeldvormende avond over windenergie,
en een aantal vragen voor te leggen aan de
bestuurders. Op deze vragen zijn inmiddels
antwoorden gekomen van de betrokken
beleidsmedewerkers. De dorpsraad neemt
de antwoorden ter kennisgeving aan en zal
zich nu verder gaan beraden.
De dorpsraad staat hierbij voor een lastig
dilemma. Enerzijds is verduurzaming een
belangrijk maatschappelijk thema wat
geadresseerd moet worden en waar de
komende jaren veel over te doen zal zijn.
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat als
onverminderd wordt ingezet op de reductie
van CO2 dit een enorme impact gaat hebben
op het landschap. Overigens niet alleen in
Olland maar in heel Nederland. Dit leidt soms
tot stevige discussies in het dorpsraad
overleg, waarbij het heel moeilijk is om een
beeld te vormen van hoe "Olland" over dit
ontwerp denkt. Wij vormen over het
algemeen vooral een kwalitatief beeld door
wat we "op straat" horen, maar een
kwantitatief beeld hebben we niet echt, en is
ook lastig te verkrijgen.
Hoe dan ook, wij zullen de ontwikkelingen
zonneparken en windenergie op de voet
volgen en bestuurders kritisch bevragen als
daar aanleiding toe is. Meer informatie over
dit onderwerp kunt u terugvinden op
www.skonolland.nl.

