Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

12-11-2019

19.30u

Deelnemers

Wge, FTi, MVi, LCr, MVe, CVi, RKe, RLe.
Afwezig

-

1. Inloop: Fractie HIER, welkom aan raadslid Ülkü Ögüt.
HIER is bezig met een kernentour waarbij het doel is om informatie op te halen en signalen
op te vangen over wat leeft in de gemeenschap. De speerpunten van HIER zijn bouwen
(sociale woningbouw), leefbaarheid, duurzaamheid , financiële gezondheid en jeugdzorg.
Dorpsraad Erp ziet hierin raakvlakken en haakt hierop in met de volgende punten :
- Nieuwbouw op plan De Bolst verloopt stroperig en met vertraging
- Weinig woningen voor starters/ sociale woningbouw
- Verkeer: doorgaande weg in Erp naar verwachting klaar begin 2020. Plannen voor een
informatieavond m.b.t. isolatie. De ontwikkelingen van de N279. Voor de Dorpsraad zijn
de effecten rondom de verkeersverwachting nog niet in te schatten. Wat wel opvalt is dat
wegen snel vollopen en dat dit regionaal/provinciaal moet worden opgepakt.
- Omnipark De Brug: Multifunctioneel en duurzaam gebouw voor sport, eerstelijnszorg, en
samenleven van alle leeftijden voor de dorpskernen Erp, Keldonk en Boerdonk,waarbij
leefbaarheid en duurzaamheid leidend zijn.
Idee: organiseren van een woontafel door de gemeente waarbij behoeften van betrokkenen
m.b.t. wonen worden gepeild.
Tip: lobbyen
Actie: terugkoppeling aan Ülkü Ögüt n.a.v. gesprek met Lieke Toll in week 48.
2. Welkom en opening
3. Mededelingen
-

Er is een nieuwe speelplek gemaakt in de Hendrik Herpstraat/ Mgr. Dr. Meeuwesestraat.
Hiervan worden een foto geplaatst op de website en social media.
Na 4.5 jaar wordt het stokje van het secretariaat overgedragen. Deze vergadering zal dan
ook de laatste van RKe zijn. Zij doet nog een voorstel voor een officieel afscheidsmoment.
Vanuit het ‘nieuwe’ secretariaat zal minder worden gemaild en meer gebruik worden
gemaakt van de cloud om documenten te delen.

4. Notulen vorige vergadering
Verwijderen van de agenda en uit de notulen.
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5. Actielijst
Woningbouw
In week 48 is er overleg met Lieke Toll en de VOF met als doel verdere vertraging te
voorkomen. PFAS en stikstofproblematiek schijnen niet van toepassing te zijn op plan De
Bolst.
Cultuur
Kermis
Jan Hein Ophey (Veghel) en Camiel de Rade (overige kernen) zijn opnieuw aangesteld. Zij gaan
zich hard maken voor een cakewalk/lunapark op de kermis van 2020. De Kidsrun zal worden
gehouden in het kermisweekend. Uitzoeken hoe het zit met de verzekering van de Kidsrun.
Intocht
De planning en actiepunten zijn verstuurd. Voorstel om de groepsfoto van de Dorpsraad Erp
te maken voor de muurschildering van De Eetkaamer in Uden.
Erp Ontmoet
Vindt plaats op 2 januari 2020 om 19.30 uur in Ter Aa. Naast een welkomstdrankje is er nu
ook een einddrankje in de hoop dat mensen langer blijven hangen. De presentatie is in
handen van Anke Koenen en de muziek wordt verzorgd door Peter Kerkhof. De 12
genomineerde nieuwsmomenten worden via een poll/ link in de Erpse Krant en op de website
kenbaar gemaakt. Alle inwoners kunnen via de poll hun stem uitbrengen op het beste
nieuwsmoment van 2019. Op 30-11-2019 is de volgende vergadering van de werkgroep. De
uitnodiging z.s.m. op de website plaatsen.
Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
AED
Samen met Leonie Martens is er een eerste inventarisatie gemaakt van het aantal AED’s in
Erp. Dit blijken er 22 te zijn.
To do:
- Dekkingsgraad bepalen. 1 AED in een straal van 500 meter is de doelstelling.
- Aandachtsgebieden bepalen/ lege ruimtes inventariseren.
- Plan maken hoe dekking van 100% te behalen. ( Vergoeding?; herplaatsen?;
GoedeDoelenWeek?; aanmelden bij hartslag.nu ?)
De volgende afspraak moet nog worden gepland. Er wordt contact opgenomen met een
potentiële nieuw werkgroeplid.
Economie
Vitaal buitengebied: We zijn aanwezig geweest bij een stakeholdersbijeenkomst inzake
duurzame energie in Oss. ( Er zijn 12 regio’s in Nederland). Het doel is om de CO2 uitstoot te
beperken. De conclusies worden per regio verzameld en terugkoppeling vindt plaats in mei
2020.
We zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst over zon- en windenergie in de gemeente
Meierijstad. Er is daarbij nog niets bekend over plaatsing van zonneparken of windmolens in
Erp.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark
De werkgroep heeft het gevraagde budget gekregen om de plannen verder uit te werken. Er is
een stukje geplaatst op de website waarin de Dorpsraad Erp haar steun betuigd aan de
verdere ontwikkeling van dit plan.
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De werkgroep gaat inventariseren wie er deel blijft nemen.
Verkeer
Voortgang N616
De werkzaamheden lopen achter op de planning. De kruising met de Watermolenweg zal pas
opengaan als de kruising met de Hoogstraat gereed is. Men streeft naar net voor de Kerst.
Naar verwachting is het gehele traject klaar begin 2020.
Isolatie
Harrie van Rooij wordt benaderd voor een vervolg/ bijeenkomst.
N279: contact leggen met DR Keldonk inzake mogelijk nieuwe ontsluitingsweg
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Er wordt volop onderzoek gedaan naar mogelijke
routes.
Nieuwe aansluiting Erpseweg
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wel moet er tzt aandacht zijn voor een bypass voor
het doorgaande verkeer.
Fietspad Melvert
Toezegging is gedaan dat dit wordt meegenomen in de ontwikkeling van het totale plan.
Social Media/website
Verwerkersovereenkomst
Nog niet retour ontvangen
Digitale nieuwsbrief koppeling Simeonshof
Nog niets te melden.
Diversen
Werkgroep Hertog Jan-plein
De ideeën en plannen van de gemeente en de werkgroep stemmen overeen. Er worden 3
varianten van een mogelijke inrichting van het Hertog Janplein gepresenteerd. Combineren
van de 3 varianten behoort tot de mogelijkheden.
Een vervolgafspraak met de werkgroep moet nog worden gepland.
Nieuwe wandelpaden Hurkske
Geen ontwikkelingen
Houten hekken in natuurgebieden toegankelijk maken
Geen terugkoppeling gehad vanuit Waterschap . Geen ontwikkelingen.

6. Agenda
Stukje Erpse krant publiceren voor extra hulp bij werkgroepen: Vooral behoefte aan
deelnemers werkgroep kermis. Actiepunt parkeren tot april 2020..
- Mail inzake bijstelling samenwerkingsafspraken; ingestemd en afgehandeld.
- Nieuwe laptop wordt geregeld en ingericht.
- Ingekomen mail inzake onderhoud wegverhardingen Erp-oost.
N.a.v. wijkschouw is bepaald dat onderhoud wordt uitgesteld tot 2021. Dit zalworden
meegenomen in de bespreking met Coby vd Pas.
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7. Rondvraag
- Bijdrage sponsoring Erpse Krant wordt geregeld.
- Google analytics: De website heeft gemiddeld 5 bezoekers per dag
- Dorpsraad Erp blijft gebruik maken van het Raadhuis voor vergaderingen.
- Kerstversiering Hertog Janplein: navraag leert dat er kerstbomen en een kerststal
geplaatst worden.
- Tekst voor feestdagen op de digiborden plaatsen vanaf 1-12-2019.
8. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 10 december om 19.30u in
Het Raadhuis.
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