Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

08-10-2019

19.30u

Deelnemers

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

RK

1. Opening
2. Mededelingen
Zaterdag is de aftrap van Erp Ontmoet met een select gezelschap.
3. Notulen vorige vergadering d.d. 03-09-2019
Het is niet nodig om de vorige notulen elke keer te benoemen gezien deze via de mail al
goedgekeurd is en op de website is geplaatst. Aanvullingen kunnen in de mededelingen of
tijdens de actie lijst.
4. Actielijst
Woningbouw
De doorlooptijd is erg lang, op 18 februari is er een gesprek geweest met de gemeente over
de plannen op de Bolst (Piet Bartenstraat en Achterbolst). Nu zijn we 8 maanden verder maar
er is nog geen voortgang geweest. Mvi heeft met LT van de gemeente gesproken dat er 8
kavels beschikbaar kwamen op de Bolst, maar verder geen details. De maandag erna stond dit
wel in de krant, erg jammer dat wij hier niet over geïnformeerd zijn.
Eind 2019/begin 2020 komen deze kavels te koop en kunnen dan bouwrijp worden gemaakt;
dit zijn vrije kavels en die worden via loting toegewezen. T.z.t. wordt dit nog via de Erpse
krant gedeeld. De mensen die nu naar de gemeente bellen worden op een lijst gezet en
worden geïnformeerd tegen de tijd dat de kavels beschikbaar komen.
LT heeft gister contact gehad met de VOF over de project woningen bij de Piet Bartenstraat.
MVi gaat contact opnemen met de VOF (projectgroep) om het net op te halen.
De intentie is om een avond te organiseren met input van de gemeente en de VOF om te
delen wat de plannen zijn. Dit zal voornamelijk van belang zijn voor de starters, er zijn nu
namelijk niet veel lopende plannen voor starters. De bedoeling is om z.s.m. de avond te gaan
organiseren omdat het nu al erg lang duurt.
Cultuur
Kermis
Er zijn mensen benaderd voor een werkgroep voor de kermis. Een aantal heeft aangegeven
graag aan te willen sluiten. Het gaat in dit geval hoofdzakelijk om de activiteiten buiten de
kermis. De kermismeester zal ook aansluiten.
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Het idee is ook om een oproep in de Erpse krant te plaatsen, dan geven we iedereen de
mogelijkheid om aan te sluiten die geïnteresseerd is.
De buurtadviseur is nog niet teruggekomen op de verschillen van ritprijzen van de kermis
binnen Meierijstad. Wel ligt er een voorstel bij de raad om een nieuw voorstel van de beleid
m.b.t. de kermissen in Meierijstad. Dit is ook een punt om toe te voegen voor het bezoek van
de wethouder.
De kermiswerkgroep gaat na welke bedragen er aan de andere dorpen geschonken worden
voor de kermis.
Kermis in Erp is volgend jaar in het tweede weekend van juli: vrijdag 10-7-2020 tm dinsdag
14-7-2020.
Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
AED
Donderdag 24-10 staat er een afspraak met LM om te bekijken hoe we de dekkingsgraad
kunnen verbeteren. Via een oproep in de Erpse krant kunnen ook nieuwe leden voor deze
werkgroep worden gezocht.
In de voorzitters vergadering is besproken dat men overal dekking zou willen hebben. In het
voorzittersoverleg is afgestemd om dit onderwerp met de gemeente te bespreken.
Economie
Vitaal buitengebied
Er is niets meer vernomen over dit onderwerp vanuit de gemeente.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark
Donderdag worden de plannen voor het Omnipark en het verzoek om krediet voorgelegd aan
de raad, zodat met in de toekomst verder onderzoek kan opstarten. Het idee is om het gehele
plan binnen nu en 10 jaar te realiseren.
Na dit besluit willen we als dorpsraad openbaar delen dat we enthousiast zijn over dit idee.
Denk aan social media en de website.
Het Omnipark wordt veel meer dan alleen een plek om te sporten, waardoor het van belang is
voor de volledige leefbaarheid van Erp. De voorzitter geeft aan dat het waardevol is om hier
actiever mee bezig te zijn, gezien we hier direct mee een bijdrage leven aan verbetering van
de leefbaarheid.
Twee punten zijn besproken bij de gemeenteraad:
- Kosten; de hoogte van de exploitatie kosten is een belangrijk punt voor de raad.
- Raadhuis; de vraag van de raad is wat de rol is van het raadhuis als het Omnipark
gerealiseerd is.
Verkeer
Voortgang N616
Bij de kruising Steengraaf/Hezelstraat liggen nu op de plek van het voetpad parkeerplaatsen.
Hierdoor moet je oversteken omdat je er niet langs af kan lopen. Het is jammer dat er niet
een stukje van het park is gebruikt om een voetpad van te maken. Onze voorzitter gaat
hierover contact opnemen met de gemeente.
Het verbodsbord voor vrachtverkeer door Erp is weggehaald (bij het Ham). Hierdoor rijden
veel vrachtwagens toch door Erp en rijden ze zich vast.
Bij de Cruijgenstraat en Kerkstraat staan er nog geen haaientanden, deze moeten ook nog
geplaatst worden. Dit kan nu voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook dit zal worden gemeld bij
de gemeente.
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Mensen geven wel aan dat het er mooi uitziet en de weg stil is. Voor de winkeliers blijft het op
dit moment nog steeds moeilijk. De voorzitter heeft contact gehad met de ondernemers en
voor hen contact gezocht met de gemeente om te kijken wat zij kan doen.
Als de weg open is, zal de volgende fase bestaan het uitvoeren van herstelwerkzaamheden uit
te voeren voor de wegen rondom de huidige werkzaamheden.
Isolatie
Er is een mail ontvangen vanuit de gemeente dat de gemeente bezig is om een avond te
plannen. Maar dat loopt via de provincie en daarom gaat het nu wat moeizaam.
N279: contact leggen met DR Keldonk inzake mogelijk nieuwe ontsluitingsweg
Er is contact geweest met DR Keldonk. De aanwonenden hebben een informatiebijeenkomst
gehad. Door de aanwonenden was er een weg getekend vanuit de Veghelse Dijk naar de
N279, echter dit was voor de gemeente geen optie.
Nieuwe aansluiting Erpseweg
Hier komt een middenberm van 2 meter tot 3,5 meter. Het verkeer wordt tijdelijk over het
oude fietspad omgeleid. Het bord van 50 komt bij het pad van de waterschappen te staan.
Fietspad Melvert
Het fietspad start tussen het pad naar de Waterschap en het bestaande zandpad en loopt
naar het Fioretti. Het fietspad zal verlicht worden.
Het is niet wenselijk dat de weg weer opnieuw afgesloten zou worden. Hier zou de gemeente
rekening mee houden. MVi heeft nagevraagd of het fietspad vanaf het Melvert ook
meegenomen kan worden in het onderhoud, maar de terugkoppeling vanuit de gemeente is
niet helder.
Social Media/website
Verwerkersovereenkomst
Dit punt is verschoven naar eind oktober.
Link naar Erpse krant
De link staat op de site.
Diverse verenigingen zijn opnieuw benaderd om een link te laten plaatsen op de site, echter
het aantal reacties hierop is klein.
Digitale nieuwsbrief koppeling Simeonshof
Als Simeonshof akkoord is, volgt hierover een terugkoppeling via MVi.
Analytics optuigen
Dit is opgezet.
Nieuws berichten
Als iemand ideeën heeft voor berichten op de website laat het dan even weten.
Terugkoppeling buurtadviseur
Het idee is dat alle dorpsraden hetzelfde bedrag jaarlijks gaan krijgen voor de website.
Diversen
Werkgroep Hertog Jan-plein
LC heeft gevraagd aan de werkgroep om nog een keer bij elkaar te komen gezien het feit dat
de gemeente volgend jaar het plein wil vernieuwen.
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Nieuwe wandelpaden Hurkske; Jan Delisse benaderen voor klein onderhoud
Er komt een rondje Boerdonk in het bos bij de wandelpaden, dat is een pad richting
Boerdonk. In eerste instantie was dat niet de bedoeling.
Houten hekken in natuurgebieden toegankelijk maken
RL heeft contact met iemand van het waterschap die zou dit uitzoeken. Tot op heden heeft ze
niets vernomen.
5. Agenda
-

-

-

-

-

Intocht
o Bijeenkomst moet gepland gaan worden voor de intocht met de Lindefluiters en
de Uilen. Op 22 oktober, 19:30u vindt dit plaats. Indien meer mensen vanuit de
dorpsraad aan kunnen sluiten zou dat fijn zijn.
Ingekomen mail: Kwartiermaker ECM over duurzame initiatieven.
o LC heeft de e-mail doorgestuurd naar de gemeente ,die voorzitter is van vitaal
buitengebied over duurzame energie.
Ingekomen mail: Uitnodiging voor zondag 17 november/ kennismaking met de fractie van
HIER. Op 17 november is weer een rondje HIER in de kernen gepland en zouden dan graag
kennismaken met de dorpsraad en horen wat er leeft in de kern.
o Zondag is geen geschikte dag. Vraag of ze als inloop willen komen bij onze
vergadering (na de vergadering met de wethouder).
E-mail voorzitter:
o We moeten proberen om minder tijd te steken in de jaarlijkse activiteiten door
activiteiten te delegeren naar andere personen of werkgroepen. Hierdoor krijgen
we meer tijd voor andere onderwerpen die een belangrijke bijdrage leveren voor
de leefbaarheid in Erp.
o Oproep plaatsen voor geïnteresseerden in werkgroepen voor lopende projecten;
denk hierbij aan:
 AED (afwachten of een 4e persoon aan wil sluiten, dan is dit nog niet
nodig).
 Kermis (afwachten tot we weten wat we met de intocht willen, hierna
een bericht plaatsen).
 Intocht (met de intocht nog even wachten).
o Het moet voor hen duidelijk zijn dat ze altijd twee contactpersonen hebben
binnen de dorpsraad. Deze personen houden vinger aan de pols en zorgen voor
steun bij de werkgroep indien nodig.
o Bij elk onderwerp dat in de vergadering besproken wordt moeten de ons het
volgende afvragen:
 Willen we hier als dorpsraad iets mee? Past dit in onze visie?
 Zo ja, binnen wel beleidsveld past dit?
 Is het nodig om hier een aparte werkgroep voor op te richten?
Foto’s op website
o Onze huisfotografe vragen om foto’s te maken van de dorpsraadleden voor op de
website.

6. Rondvraag
7. Wat kan er gepubliceerd worden uit deze vergadering?
8. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 12 november om 19.30u in
Het Raadhuis.
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