Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

03-09-2019

19.30u

Deelnemers

WG, FT, MVi, LC, MVe, CV, RL, RK, buurtadviseur.
Afwezig

-

1. Opening
Welkom aan alle bestuursleden en aan een nieuw kandidaat-bestuurslid (RL). Zij is
geïnteresseerd in het overnemen van het secretariaat van de dorpsraad Erp, en neemt om die
reden een kijkje bij onze vergadering.
Welkom ook aan onze buurtadviseur bij de gemeente Meierijstad.
2. Mededelingen
Er zijn 3 nieuwe wandeltochten op het Hurkske in ontwikkeling; routes van 3.2, 2.6 en 4.3 km,
allen over verharde paden. Start vanuit de Boswachter en op de parkeerplaats vanaf de
Bosbeertjes.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 11-07-2019
- Website tekst aanpassen m.b.t. vergaderdata, staat nog op donderdag, maar dat wordt
dinsdag.
- De gemeente gaat kijken hoe tevreden iedereen is m.b.t. huidige gang van zaken omtrent
de website. Diverse dorpsraden hebben, net zoals wij, een eigen site gebouwd omdat zij
ontevreden zijn over de oude site via Stichting Bewonersplein/gemeente. De gemeente
betaalt Stichting bewonersplein echter nog een behoorlijke onkostenvergoeding hiervoor.
Daarom wil zij gaan bekijken hoe we hier 1 lijn in kunnen trekken tussen alle deelnemers.
Doel is dat ieder voor zich een eigen site gaat ontwikkelen, evt. met tegemoetkoming
vanuit de gemeente.

4. Actielijst
Woningbouw
Terugkoppeling woonvisie organiseren; deze terugkoppeling gaat er waarschijnlijk niet
komen.
Vlak voor de vakantie zijn contracten inzake De Bolst getekend met de VOF. De gemeente
(LT) geeft aan dat ze nog contact gaat opnemen met ons om de bewonersavond te
organiseren. LT wil het inrichten van het park op de Bolst samenpakken met de
ontwikkelingen in bouwen op de Bolst. Waar wachten we op, en aan welk tijdstip moeten we
denken? RN vraagt dit aan LT. Graag terugkoppelen aan MVi.
Op 5 september is een beeldvormende avond gepland betreffende woningbouw voor de
gemeenteraad, waarvoor wij ook vrijblijvend uitgenodigd zijn. RN geeft aan dat voor Erp
duidelijk zal worden verwoord door de gemeente aan de raad wat de stand van zaken voor
Erp is. Stukken worden na de vergadering doorgestuurd aan het secretariaat, omdat helaas
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niemand van onze dorpsraad aanwezig kan zijn.
Cultuur
Kermis
Stichting Kermis Veghel heeft in Erp vergaderd. Hoe is de kermisdinsdag bevallen? Toch
diverse positieve geluiden gehoord. Voor jonge gezinnen is het wel een kostbaar plaatje.
Lunapark voor volgend jaar graag weer wenselijk. De kermismeester wil met ons een
werkgroep opstarten voor activiteiten rondom de kermis.
Kidsrun: terug naar de vrijdag, groep opsplitsen in jonge kinderen en oudere kinderen v.a.
groep 6 tm brugklas, een apart parcours maken.
Er wordt gekeken naar een voorstel om op kermiszaterdag ‘Heel Erp bakt’ te organiseren
samen met de molenparkstichting.
Op maandag of dinsdag mogelijk toch weer een mascotte laten komen.
Wat ontvangen Sint-Oedenrode en Schijndel nu voor ondersteunend bedrag vanuit de
gemeente voor de kermis? Zij vallen nog niet onder de harmonisatie. Bijdrages vanuit de
gemeente moeten wel voor alle kernen gelijk lopen. De gemeente kijkt dit na.
Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
Poll op de website gericht op jongeren komt er, even afwachten tot het technisch mogelijk
kan worden gemaakt. De doelgroep jongeren wordt gedefinieerd tussen 18-35 jaar.
Aanspreekpunt KBO binnen de gemeente zoeken
Er is nu binnen de gemeente een direct aanspreekpunt geregeld voor de KBO.
Dementievriendelijke werkgroep
Er is verzocht vanuit de werkgroep dementievriendelijk Veghel of de werkgroep Erp wil
aansluiten bij Veghel, maar Erp wil om diverse redenen graag een eigen werkgroep
behouden voor eigen dorp.
AED
Afspraak maken met LM en dekkingsgraad voor Erp in beeld brengen is de volgende stap.
Huisartsenpraktijk afscheid Dr.Antonides en Dr. Lee
Zondag 22 september 8.00-19.00u in de tuin, via poort aan het Schansoord.
Tip: lijst met cadeaubedragen opstellen, zodat voor iedere gelegenheid hetzelfde gegeven
wordt (RK).
Economie
Vitaal buitengebied
LC is benaderd voor deelname aan de overkoepelende stakeholdersbijeenkomst.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark
A.s. 4 september is er een bijeenkomst gepland waarin de laatste stand van zaken zal worden
gepresenteerd. WG zal namens de dorpsraad een woordje doen. Iedereen is van harte
welkom. WG neemt ook deel aan de lobbygroep en heeft vanuit de dorpsraad samen met JK
de dorpsraad van Keldonk en Boerdonk gesproken. Ze staan achter de ontwikkeling van
omnipark de Brug maar ze willen wel hun eigen activiteiten in stand houden. Dit is ook
belangrijk, Omnipark de Brug zal een aanvulling zijn voor Boerdonk en Keldonk als zij zelf het
niet kunnen faciliteren. Ieder dorp wil wel zijn eigen identiteit behouden.
Belangrijk dat er 4 september veel mensen zijn, om te laten zien dat De Brug door veel
mensen gedragen wordt.
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Verkeer
Voortgang N616
Volgens aankondigingen zal de brug over de Aa worden gesloten vanaf 9-9-2019 tot medio
november.
Update vragen omtrent de brug mbt de brug aan Den Ouden.
Hoe staat het met verkeersveiligheid? Vooralsnog geen extra maatregelen. Vinger aan de
pols houden. Als we signalen horen dat we ondernemers of mensen kunnen helpen, zullen
we ondersteunen waar mogelijk.
Isolatie
Als dorpsraad hebben we al meerdere malen de gemeente aangesproken omtrent een te
organiseren informatieavond inzake de isolatie van woningen van aanwonenden van de
N616. Daar wordt al lang op gewacht door diverse partijen binnen Erp, en is eerder ook al
toegezegd. Uit navraag blijkt dat de gemeente contact heeft gelegd met de ODBN voor een
afspraak. Verder zal medio oktober/november de planning van een informatieavond volgen.
Naar verwachting kunnen in het voorjaar metingen en maatregelen bepaald worden. De
informatieavond hoeft daar niet op te wachten, maar hoeft dus ook niet de komende maand
te gebeuren aldus de gemeente.
Onderhoud Cruijgenstraat en Schildstraat
Agendapunt parkeren tot januari 2020.
Bijeenkomst di 17-9 17-20u herinrichting Erpseweg/aansluitingen.
CV en MVi zullen hier naar toe gaan.
Fietspad Melvert
Zandpad wordt niet onderhouden. Als het begint te regenen kan het water niet weg van het
fietspad. Er wordt met traktors en auto’s over fietpad gereden. Als er straks een fietspad
komt vanuit Veghels Buiten naar Fioretti, zou het mooi zijn als dit fietspad aan het Melvert
opgeknapt wordt en ook mooi aansluit op het fietspad naar het Fioretti.
Social Media/website
Verwerkersovereenkomst
Wordt in oktober geregeld door MVe.
Website
Oude berichten: gewoon laten staan. MVE en CV plaatsen berichten op de site.
Reminder rondsturen of er nog meer verenigingen zijn die zich wel willen aanmelden. Laat
verenigingen altijd reageren, ook als ze het niet willen. En ook aangeven dat mensen die
nieuw komen wonen in Erp, mogelijk zo gemakkelijk in contact kunnen komen met de
vereniging.
Vragen aan de Erpse krant of we een link naar onze site mogen plaatsen.
MVi neemt contact op met Simeonshof i.v.m. digitale nieuwsbrief-koppeling.
Analytics optuigen.
Diversen
Meer sturen op werkgroepen; diverse mensen meer laten aanhaken via werkgroepen ter
ondersteuning.
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Werkgroep Hertog Jan-plein
De vraag aan RN namens de werkgroep om een budget voor 2020 vrij te maken namens de
gemeente voor o.a. banken, onderhoud van de bomen, etc. op het Hertog Jan-plein. Voorstel
dat de werkgroep een kostenberaming afgeeft aan de gemeente. RN vraagt eerst na bij
afdeling openbare ruimte of er budget beschikbaar is/al is gesteld voor komend jaar en
communiceert dit met de werkgroep.
Carillon: 1 keer per 2 weken zijn er mensen aanwezig op het gemeentehuis die alles weten
wat betreft subsidies. Er is een afspraak gemaakt met de de initiatiefnemers om te bekijken
of er subsidies mogelijk zijn.
5. Agenda
Bijeenkomst bomenbeleid 4-9 19.15u stadhuis Veghel
Een aantal wijkbewoners van Noordoost zullen aanwezig zijn. FT houdt contact met zijn
wijkgenoten hierover.
Bijeenkomst voortgang woonbeleid 5-9 19.30u
Niemand van de dorpsraad kan aanwezig zijn. Een en ander is wel via videoregistratie te
volgen.
Bijeenkomst di 17-9 17-20u herinrichting Erpseweg/aansluitingen
CV en MVi gaan hier heen. Reeds besproken.
Voorzittersoverleg 25-9

Programma en locatie volgen nog.
IBOR klankbordgroep
Naar ons idee zou er iemand plaats in moeten nemen met de juiste expertise. Wij als
dorpsraad hebben die niet, en melden ons derhalve niet aan. WG polst bij andere dorpsraden
of ze ons willen aanhaken als zij wel aanhaken.
Mail Ons Welzijn
Aangeven dat wij deze vraag doorschuiven aan KBO aangezien het een seniorengids voor
ouderen betreft. De mail is reeds daar terecht gekomen.
6. Rondvraag
- JD benaderen voor klein onderhoud langs nieuwe wandelpaden in het Hurkske.
- Vereniging Kleine Kernen: we zijn benaderd of we lid willen worden van deze vereniging.
Na kort beraad is besloten dat we geen lid worden omdat we de toegevoegde waarde
niet zien.
- Houten hekken in natuurgebieden; er is zoveel mooie wandelnatuur aangelegd, maar
vaak is dat niet meer bereikbaar doordat hekken gesloten zijn. WG vraagt dit na bij
waterschap of deze hekken toegankelijk gemaakt kunnen worden voor wandelaars.
- Boek Heemkunde over de oorlog, willen we de heemkunde tegemoet komen met een
bijdrage?
7. Wat kan er gepubliceerd worden uit deze vergadering?
8. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 8 oktober om 19.30u in
Het Raadhuis.
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