Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

10-01-2019

19.00u

Deelnemers

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

1. Inloop: Kermismeester
Welkom aan de nieuwe kermismeester voor Erp. De kermis gaat plaats vinden van vrijdag 12
tot en met dinsdag 16 juli. Wat is de status van de kermis?
In het 2e weekend van juli vinden veel kermissen plaats, waardoor er geen Cakewalk en Bank
kunnen komen. Ritprijs € 1,50 voor kinderen. Bij 10 ritten een korting. Om 11:00uur op
zondag is er weer een kermis-mis in de autoscooter, heeft FT met de Pastoor afgestemd.
Muntjes van de Kidsrun worden door de kermismeester betaald. Ze willen meer aan promotie
gaan doen. Via de Erpse krant willen ze reclame maken, dat wordt door de exploitanten
betaald. Via Facebook wordt ook reclame gemaakt en zijn er winacties voor de kids.
De kermismeester wil de bedrijven gaan benaderen om acties.
Nog nadenken over een officiële opening.
Animo bij verenigingen(/winkeliers) checken of ze op de braderie willen staan om hun eigen
kas te spekken.
Winkeliers aan het plein benaderen dat de kermis van vrijdag tot en met dinsdag gaat plaats
vinden.
2. Opening
3. Mededelingen
- N.a.v. wijkschouw rondom De Mortelkes wordt er door de gemeente geld vrijgemaakt voor
verbetering riolering en bomen.
- Uitnodiging 20-1-2019 receptie De Lindefluiters.
- Zaterdag 19-1 is ’s middags de jeugdprinsreceptie van de Uilen.
4. Notulen vorige vergadering d.d. 13-12-2018
- Nog een afspraak maken met seniorenraad.
- Nog een afspraak inplannen ivm eerstelijnszorg met huisartsen.
- De notulen zijn goedgekeurd.

1

5. Actielijst
Woningbouw Update Bolst
Donderdag 17-1: vervolg bijeenkomst Woonwensen bij de gemeente, resultaten en
terugkoppeling naar de deelnemers worden besproken.
Verder vraagt MV de gemeente om een update inzake De Bolst.
Cultuur
Intocht en kermis zijn reeds besproken.
Evaluatie Erp Ontmoet: werkgroep gaat evalueren.
Enkele tips:
- Geluid was niet zo goed, volgende keer als iemand spreekt microfoon erbij houden.
- Ter Aa geeft veel galm.
- Uitnodigingen persoonlijk gaan doen, niet meer mailen. Actief werven.
Ouderen/welzijn
AED’s: locaties vermelden op de website.
Economie
Vitaal buitengebied: op dit moment geen nieuws te melden.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark: keer laten bijpraten door lid werkgroep Omnipark.
Verkeer
Voortgang N616
Gemeente is bezig met het definitief besluit wie de aannemer wordt.
Social Media/website
- Wanneer is de website klaar?
- Website optuigen: AED’s etc.
Diversen
Werkgroep herinrichting HJ-plein
Bomen snoeien op het Hertog Jan-plein staat op de planning in 2019.
Overstroming riolering voor de winkels is gemeld bij gemeente
Waterpomp pas verplaatsen nadat de weg klaar is.
Richting geven aan het parkeren op het plein.
6. Agenda
Bijeenkomst maandag 28-1 inzake AVG 19.30u Beckart Nijnsel.
7. Rondvraag
Vanaf heden starten alle vergaderingen om 19.30u. Ook als er inloop is.
Kascontrole inplannen
Mocht je je afmelden voor de vergadering, mail dan even de belangrijkste punten van
te voren door.
8. Wat kan er gepubliceerd worden uit deze vergadering?
9. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op donderdag 14 februari om 19.30u.
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