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Wensen voor sport en bewegen
De dorpsraad heeft in haar speerpuntendocument opgenomen te onderzoeken
wat de mogelijkheden en wensen zijn wat betreft sport en bewegen. Vooral in het
licht van gezondheid, gezondere leefstijl en sociale contacten. Na een eerste
verkennend gesprek met de gemeente willen we nu onze inwoners vragen de
enquête in te vullen die in opdracht van de gemeente Meierijstad is opgezet en
wordt uitgevoerd door het Mulier instituut. Een hoge response is belangrijk om te
bepalen waar, op welke onderdelen en op welke manier het sporten beweegaanbod in Olland en/of Meierijstad verbeterd kan worden.
Onderstaand ziet je de links naar de diverse enquêtes op leeftijd. We zouden het
erg waarderen als u even de moeite wilt nemen de enquête in te vullen voor jezelf
en evt ook samen met je kinderen. Link naar de betreffende enquêtes:
 16 jaar en ouder: www.bit.ly/meierijstad2022
 12 tot en met 15 jaar: www.bit.ly/meierijstad2022-kind
 6 tot en met 11 jaar: www.bit.ly/meierijstad2022-ouders
Wilt u liever niet de enquête invullen dan zijn we ook blij om uw mening te
horen via het contactformulier op onze website of rechtstreeks via mail naar
dorpsraad@skonolland.nl.
We hopen van harte op uw medewerking!!

Energietoeslag minima
Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten eenmalig 800
euro te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Dit om te helpen bij het
betalen van de energierekening. Dit voert de gemeente uit. In dit artikel krijgt u
informatie over wie deze toeslag kan aanvragen.
Ontvangt u al een uitkering
Ontvangt u een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling in de periode 1
januari en 31 maart 2022 van gemeente Meierijstad? U hoeft zelf niets te doen. U
heeft dan vóór 1 mei 2022 € 800,- tegemoetkoming op uw bankrekening
ontvangen. Heeft u nog niet automatisch de energietoeslag gekregen, maar vind
u wel dat u er recht op hebt? Vul dan het daarvoor bestemde aanvraagformulier
in. Dut vindt u op www.meierijstad.nl bij energietoeslag.
Behoort u tot de minima
Ontvangt u geen uitkering van de gemeente maar heeft u wel een laag inkomen?
Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.
De voorwaarden of u in aanmerking komt voor de toeslag vindt u op
www.meierijstad.nl bij energietoeslag. Daarbij kijkt de gemeente onder andere
naar het netto-inkomen per maand. U kunt tot 1 november 2022 een aanvraag bij
de gemeente indienen. U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.
Vragen of meer informatie?
Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 0413 of mail
naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl
Hulp nodig bij uw aanvraag?
Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag kunt u een afsprak maken met de
vrijwilligers van het
-Informatiepunt Digitale Overheid aanwezig op dinsdag in de Rooise bibliotheek,
tel. 0413 – 472991 of met
-Sociaal Spreekuur Welzijn De Meierij aanwezig op woensdag in de Rooise
bibliotheek, tel. 073 – 5441400.

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.
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 of aandachtspunten.
Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland
Evenementen 2e kwartaal 2022
29 juni – 14:00 uur Vroeger was alles
anders@ deLoop’r
17 juli – 15:00 uur Klapstoelenklets @
speelplaats BS de Sprongh
18 juli - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR,
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De
Loop’r
15 aug - 10:30–11:30 Inloopspreekuur
DR, buurtadv. en Welzijn de Meierij @De
Loop’r
04 sept – 14:00 uur 25 jarig jubileumfeest
BV de Pleintrekkers@ Jaskes Bos
11 sept – 13:00 uur Olland Bikes en
Burgers@de Loop’r
19 sept - 10:30–11:30 Inloopspreekuur
DR, buurtadv. en Welzijn de Meierij @De
Loop’r
01 okt – 16:00 uur Olland Kermis @
grasveld bij café den Toel
02 okt – 14:00 uur Olland Kermis @
grasveld bij café den Toel
03 okt – 14:30 uur Olland Kermis @
grasveld bij café den Toel
07 okt – 20:00 uur Beugelen BV de
Pleintrekkers@Beugelbaan
17 okt - 10:30–11:30 Inloopspreekuur
DR, buurtadv. en Welzijn de Meierij @De
Loop’r

Openbare vergadering Dorpsraad.

Stand van zaken:

Op woensdag 11 mei heeft in de Loop’r de openbare vergadering van
de Dorpsraad plaatsgevonden. De vergadering werd door ongeveer
55 mensen bezocht. De dorpsraad was blij verrast door deze
opkomst.
Na een welkomstwoordje van de voorzitter werd er door de secretaris
toelichting gegeven op het jaaroverzicht. Waar is de Dorpsraad het
afgelopen jaar druk doende mee geweest? Ook gaf hij daarna een
toelichting op het financieel jaarverslag.
Vervolgens was de voorzitter aan zet. Hij vertelde over het
speerpuntendocument dat de Dorpsraad heeft opgesteld voor de
komende 5 jaar. Hierin staan de belangrijkste speerpunten verdeeld
over 7 thema’s. Te weten, bouwen, energietransitie, openbare ruimte,
verkeer en veiligheid, onderwijs, cultuur-zorg-welzijn en sport en
recreatie.
Na een korte pauze nam verantwoordelijk wethouder energietransitie,
Harry van Rooyen, het woord. Hij gaf uitleg over hoe het proces
binnen de gemeente verlopen is. Daarbij gaf hij toe dat de
communicatie niet altijd goed verlopen is.
Hierna kreeg de gemeentelijke projectleider Roel Wouters het woord.
Hij nam de aanwezigen mee in dit omvangrijke, complexe dossier. Er
ontstond een discussie over de geplande zonneparken in Olland. Hij
gaf aan dat er binnenkort de nodige informatiebijeenkomsten gepland
staan en adviseerde deze te bezoeken.
Na een compliment voor de Dorpsraad vanuit de zaal, sloot de
voorzitter, toch iets later dan gepland, de vergadering.
De officiële notulen van deze openbare vergadering zijn terug te
vinden op de website van de dorpsraad. (www.skonolland.nl)

Vodafone: afgelopen weken is de glasvezelkabel
gelegd en aangesloten op het hoofdstation aan het
Binnenveld. Ook de aansluiting bij de mast is
afgerond dus zou ook iedereen die gebruikt maakt
van het netwerk van Vodafone nu prima bereik
moeten hebben. Case closed!
Laarzepad: Het pad is afgesloten wegens afkalving
van een stukje dommeloever. Tevens is door
aangrenzende eigenaar prikkeldraad gespannen.
Ondanks alles kan er nog wel gewandeld worden
maar is het er niet gemakkelijker op geworden en is
fijn wandelen door een van de mooiste stukjes van
Olland niet echt een plezier. De dorpsraad heeft
opnieuw dit onder de aandacht gebracht van de
gemeente om tot een oplossing te komen. Gezien de
afspraken uit het verleden ten tijde van de
ruilverkaveling neemt nu de gemeente het initiatief
om allereerst het kadaster alle grenzen te laten
bepalen en zal nadien, in gesprek gaan met alle
partijen (grondeigenaren, gemeente, waterschap en
dorpsraad) om te komen tot een definitieve
oplossing. We blijven het scherp volgen.
Wandelpad achter de Misse: de dorpsraad heeft
het verzoek ingediend bij de gemeente om te
onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om te
komen tot een wandelpad vanaf de Misse, achter de
beugelbaan, tot aan het fietspad Olland-Liempde. De
gemeente heeft hierop gereageerd dat ze graag hier
samen met ons naar willen kijken en dit project willen
oppakken maar door personeelstekort er dit jaar niet
aan toe zal komen. Men heeft ons beloofd dit begin
2023 op te pakken. We houden het in de gaten en
intussen kunt u “illegaal” gebruik blijven maken van
de route over de gronden van boomkwekerij vd Berk.
Project Ollandseweg: Door het aanwijzen van een
projectleider , de hr Gerrit Hasperhoven, gaat het
project Ollandseweg van start. De komende periode
worden er allerlei onderzoeken aan de asfaltlaag
gedaan en worden ook de levensverwachting van de
bomen in kaart gebracht. Daarna start men met het
proces voor het ontwerp van de toekomstige
weginrichting en zal er medio september een
informatiebijeenkomst worden gehouden voor de
aanwonenden en andere belanghebbenden. De
verwachting is dat er in de tweede helft 2023 gestart
kan worden met de herinrichting nadat definitief
ontwerp en aanbesteding is afgerond.

GEZOCHT: Nieuwe dorpsraadsleden
Momenteel bestaat de Dorpsraad uit 10 leden. Dat is eigenlijk aan de
krappe kant. We zijn op zoek naar nieuwe leden zodat het
voortbestaan van onze Dorpsraad niet in gevaar komt. Belangrijk voor
alle Ollanders, zodat we als Olland duidelijk op de kaart van
Meierijstad blijven staan en de belangen van al onze inwoners goed
behartigd worden.
Wil je je hiervoor inzetten en/of ben je geïnteresseerd? Kom gerust
eens een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor jou zou
kunnen zijn of ga het gesprek eens aan met een van de zittende leden.
Je kunt je aanmelden bij een van de dorpsraadsleden of via
dorpsraad@skonolland.nl

Olland Kermis 2022
Op 1,2 en 3 oktober is er weer een kermis in Olland. In tegenstelling
tot andere jaren vind deze nu, na het wegvallen van de horeca op het
Dorpsplein, plaats bij Café den Toel van Kevin en Mirthe Kuijs. Het
grasveld aangrenzend aan den Toel en een gedeelte van de weg
worden gebruikt om de kermisattracties te plaatsen.
De dorpsraad organiseert deze kermis in samenwerking met een
enthousiast groepje bestaande uit Colinda Markus, Angelique
Rooijakkers en Karel van Kempen. Zij zorgen voor het
nevenprogramma. Zij zijn al druk bezig om er voor jong en oud een
leuk weekend van te maken.
Verschillende attracties hebben al toegezegd naar Olland te komen.
Ook komt er weer een Madmill dit jaar. Hopelijk kunnen we tegen die
tijd weer rekenen op enkele vrijwilligers om deze te bemannen. Noteer
vast in je agenda: Kermis Olland 1,2 en 3 oktober.
Wordt vervolgd !

