Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

14-02-2019

19.00u

Deelnemers

WG, FT, LC, MVe, MVi, CV, RK
Afwezig

1. Inloop: update inzake Omnipark
TK geeft ons een update betreffende het Omnipark.
De financiële middelen moeten uit het sociaal domein komen. Omnipark is van belang voor
Erp, Keldonk, Boerdonk, misschien ook wel Mariaheide. Het woordje sport wordt er bewust
tussen uit gelaten, omdat er veel meer activiteiten dan enkel sport zullen worden
aangeboden, door diverse gebruikers bv. fysio, dagwinkeltje, evt. ook huisartsen, althans dat
zijn opties waar rekening mee gehouden wordt. Het wordt 24/7 een levendig geheel.
Kantines van diverse sportverenigingen zijn nu de helft van de tijd leeg, qua gebruik gaat
Omnipark dit veel efficiënter inrichten. Er zal ook dagrecreatie komen.
Het project heeft een jaar stilgelegen; in 2017 is een startdocument aangeboden, maar door
de politiek is dit niet snel genoeg opgepakt. Het is niet meer enkel sport maar heel breed,
daarom mogelijk bij meerdere wethouders aanbieden in portefeuille. Arcadis gaat een
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Zodra een plan van aanpak wordt ontwikkeld, zullen
stakeholders daarbij betrokken worden waaronder de dorpsraad.
Het waterschap is ook een belangrijke partij; zij willen 2 voetbalvelden gaan gebruiken als
wateropvangplek en alles energieneutraal maken.
Verbinden staat voorop: o.a. ook verbinding met Molenpark en Bolle Akker. Hoofdingang zal
zijn vanaf de Boekelseweg.
Onafhankelijke voorzitter is aangewezen;
Belangendiscussie en financieel plaatje zal bij verenigingen nog ter sprake moeten komen.
Heel de huidige bebouwing gaat in het huidige plan weg, wordt verplaatst.
De vraag wordt gesteld hoe Omnipark communiceert met kleinere verenigingen?
Er wordt een concept communicatieplan opgesteld in samenwerking met de Rabobank en de
kleinere verenigingen worden daar in meegenomen.
Verenigingen zullen t.z.t. worden samengevoegd, in welke vorm is nog niet duidelijk.
Er zal t.z.t. ook een neutraal bestuur worden aangesteld.
Onze rol als dorpsraad is deelname aan de stakeholdersvergadering. Aandacht aan geven in
positieve zin. In het hele plan zit een hele grote kern van leefbaarheid in.
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2. Opening
3. Mededelingen
4. Notulen vorige vergadering d.d. 10-01-2019
Opmerking: in juni pastoor uitnodigen als inloop om kermis-mis te bespreken.
5. Actielijst
Woningbouw Update Bolst
Op maandag 18-2 om 19.30u in het Raadhuis is er een vervolgoverleg ingepland door de
gemeente m.b.t. de definitieve inrichting De Bolst. Als wij akkoord gaan dan zal er een
plenaire vervolgbijeenkomst volgen.
Cultuur
Intocht carnaval
checklist is besproken.
Kermis
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Als de kermis draait, zou de herinrichting van de weg voorbij het plein zijn volgens de huidige
planning. Hoe kunnen de mensen het beste de kermis bereiken? Zeker ook om de braderie te
kunnen bereiken? T.z.t. bericht plaatsen in de Erpse krant. Contact houden met uitvoerder
van Den Ouden m.b.t. omleiding en richting wijzen naar de kermis/braderie.
Ouderen/welzijn/jongeren
CVwil graag jongeren als beleidsveld onder haar hoede nemen. Op de nieuwe website zal een
poll geplaatst worden gericht op jongeren.
Behoud eerstelijnszorg
Afspraak met de huisartsen staat in maart op de planning.
Afspraak seniorenraad
In afwachting van reactie seniorenraad, is geparkeerd ivm ziekte bij de bestuursleden
seniorenraad.
AED’s
Nieuw op de agenda. Kosten en dekkingsgraad in kaart brengen.
Economie
Vitaal buitengebied
Rondje buitengebied: raad heeft een bezoek gebracht aan de Kraanmeer, om inzicht te
krijgen in de beweegredenen van boeren om bepaalde keuzes te maken voor bijvoorbeeld
bedrijfsbeëindiging.
Behoud winkeliers in kom Erp
Is er voldoende ruimte voor ondernemers om iets te beginnen?
Glasvezel
Aanleg glasvezel buitengebied is uitgesteld. Even in de gaten houden.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark; zijn we tijdens de inloop over geïnformeerd.
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Verkeer
Voortgang N616
De bijeenkomst van 12-2-2019 inzake omleidingen rondom de herinrichting kom Erp is goed
en rustig verlopen, mede door een goede voorbereiding van de gemeente en de dorpsraad.
Gemeente, dorpsraad en belangrijkste stakeholders waren daarbij aanwezig. Voorafgaand is
in overleg met de gemeente besproken wie de belangrijkste stakeholders zijn, denk aan
brandweer, huisarts, EBK, verenigingen, ZLTO. Van iedere groep is op verzoek van de
gemeente 1 persoon uitgenodigd als vertegenwoordiger.
Beide schoolhoofden waren aanwezig, aangezien beide scholen te maken krijgen met de
omleidingen. Zij hebben hun zorgen geuit over de mogelijke risico’s voor de schoolgaande en
spelende kinderen. De omleidingen passeren namelijk beide uitvalswegen rondom
basisschool De Empel en het aangrenzend speelveld. De gemeente zal de basisscholen daarin
horen en maatregelen nemen waar mogelijk.
Diverse Erpse ondernemers waren aanwezig en hebben hun vragen kunnen stellen. Het
landbouwverkeer is besproken, en daar wordt een speciale alternatieve route voor gezocht.
Den Ouden heeft een presentatie gedaan betreffende het plan van aanpak, echter wij
hadden gehoopt dat dit uitgebreider zou zijn, dan nu het geval was.
Reden hiervoor was dat deze plannen voor de omleidingen nog niet definitief besproken
waren met de gemeente aldus Den Ouden.
Er zijn diverse zaken en probleempunten besproken. Ook alle nutsvoorzieningen onder de
weg gaan op de schop, wat het een nog complexere situatie maakt.
Ondanks het lopende parkeerprobleem zal de voortgang van de herinrichting van de weg
gewoon doorgaan, het parkeerprobleem zal dat niet gaan hinderen.
De werkzaamheden starten 11 maart.
Er is een aanspreekpunt bekend gemaakt namens Den Ouden en dat is Ronnie Verhagen,
telnr 06-10741639.Hij is uitvoerder en eerste aanspreekpunt voor iedereen namens Den
Ouden. Mocht je een praktische vraag of opmerking hebben aan Den Ouden betreffende de
omleiding dan kun iedereen (tijdig!) mailen naar komerp@denoudengroep.com
Of dus bellen met Ronnie Verhagen.
Heb je een vraag aan de gemeente dan kun je contact opnemen met Hans Rooijakkers via
HRooijakkers@meierijstad.nl
Op dinsdag 26-2 om 19.30u bij de Paal is het volgend overleg gepland waar het plan
betreffende de herinrichting en de omleidingen wordt gecommuniceerd. Advertenties en
brieven voor aanwonenden worden verzorgd door de gemeente. De gemeente en Den
Ouden verzorgen deze avond. Wij plaatsen een bericht op de site en op Facebook.
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Social Media/website
Er zijn wat problemen met het verhuizen van de domeinnaam naar de nieuwe website.
Op de website vermelden: waar sleutel van de evenementenborden op te halen is.
Er is een contentkalender gemaakt.
Beleidsvelden toelichten door iedereen, korte zin formuleren waarin beleidsveld
wordt beschreven.
Diversen
Werkgroep HertogJan-plein
Welkomstmap wordt vervangen door logo’s en informatie op de website.
6. Agenda

Mail buurtadviseur
In de samenwerkingsovereenkomst die in 2017 gesloten is met de wijk- en dorpsraden en de
gemeente Meierijstad staat geschreven dat in 2019 de gemaakte afspraken geëvalueerd
worden. De gestelde vragen zijn allemaal beantwoord middels een mail naar de buurtadviseur.
.

AVG
N.a.v. de zeer interessante bijeenkomst inzake de AVG/privacy blijkt dat wij als dorpsraad
e.e.a. nog moeten regelen, waar wij z.s.m. aan zullen gaan werken.
Bijeenkomst 12-3
Bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten staat gepland op 12-3, aanmelding DR doorgeven.

7. Rondvraag
Kascontrole inplannen.
8. Wat kan er gepubliceerd worden uit deze vergadering?
- Stukje schrijven over intocht.
9. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op donderdag 14 maart om 19.30u.
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