Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

14-1-2020

19.300u

Deelnemers

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Maarten Vissers, Caro Vilier, Renate Leppers.
Afwezig

Lianne van der Cruijssen en Mak Verbruggen

1. Inloop:
Welkom aan Camiel de Raden, Kermismeester van de dorpen.
De kermis is in 2020 van vrijdag 10 juli t/m dinsdag 14 juli. Vrijdag 10 juli is tevens de laatste
schooldag van de lagere school.
De kermismeester geeft aan dat er contact is opgenomen met een lunapark/cakewalk en dat
deze heeft toegezegd om dit jaar te komen. Verder zullen de reeds bekende attracties weer
aanwezig zijn. Er wordt momenteel nog onderhandeld over een tweetal attracties. Men
verwacht dat deze wel zullen komen.
Op vrijdag 10 juli wordt de Kidsrun gehouden. Dit is een activiteit die vooral wordt
bijgewoond door de jeugd t/m groep 6.
De Dorpsraad spreekt uit dat er een behoefte is om de dagen van de kermis meer een
meerdaags dorpsfeest te laten zijn met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Al
brainstormend komen er een aantal ideeën naar boven, maar wellicht zou het beter zijn als
de leeftijdsgroepen zelf hierin mee gaan denken. Er wordt dan ook een oproep geplaatst in de
Erpse Krant om meedenkers van alle leeftijden op te roepen. Actie RLe.
2. Opening en Welkom
3. Ingekomen stukken
-

-

Brief subsidie 2020: de brief gaat door naar FTi.
Afmeldverzoek updates website Dhr. Van Delst: Waarschijnlijk is dit nog een aanmelding
die gedaan kon worden op de oude website van de Dorpsraad. FTi heeft deze update
ook. Hij gaat kijken of hij kan afmelden en laat dit weten aan RLe. Hierna terugkoppeling
aan Dhr. Van Delst. Actie FTi en RLe.
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeekomst POM: hiervoor afgemeld ivm vergaderdatum
Dorpsraad. MVe blijkt echter toch de gaan.
Raadsinformatiebrief Wonen en AED’s: ter informatie aangenomen.
Jaaroverzicht Stg. Bernhard van Dam: ter informatie aangenomen.
Ons Welzijn; Verbeter uw handschrift: ter informatie aangenomen.
Ons Welzijn; Vrijwilligers gezocht: ter informatie aangenomen.
Ingekomen mail Mw. L.vd Ven: actie RLe.
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-

Jogg; Uitnodiging NL Vitaal AgriFood Capital: ter informatie aangenomen.
Jogg; Update december: ter informatie aangenomen.
Reactieformulier website Dhr. S. vd Linden: gereageerd en gemonitord voor de
toekomst.
Mailwisseling met J. Verstegen van de brandweer: geen verdere actie noodzakelijk.
Jaarkalender Dorpsraad: Vastzetten op activiteitenlijst. Actie RLe.

4. Actielijst
Woningbouw
MVi herinnert Lieke Toll aan de gemaakte afspraak. Verder geen nieuwe ontwikkelingen te
melden. Actie MVi.
Cultuur
Kermis
Zie boven onder punt 1.
Intocht
Voor de Intocht nog een vervoermiddel bedenken. Ondertussen heeft LCr een leuk idee
geopperd en zal dit verder uitwerken.
Erp Ontmoet
Op 18-1-2020 wordt er geëvalueerd door de organisatoren namens de Dorpsraad en de
Heemkundekring en Wilma Gosseling.
Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
AED
Volgende bijeenkomst op 21-1-2020
Economie
Vitaal buitengebied
Rapport Opwekking Duurzame energie mag openbaar worden gemaakt.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Verkeer
Voortgang N616
Men verwacht dat de weg klaar is op 29 januari 2020 en dat de officiële opening wordt
gedaan op 31 januari. WGe zal als voorzitter van de Dorpsraad een woordje spreken.
Bekendmaking op website en social media. Actie CVi en MVi.
Isolatie
WGe zal Dhr. X. benaderen met de vraag of hij wil meedenken in de informatievoorziening
die vanuit de partijen gaat komen. Actie WGe.
Werkzaamheden aan weg van Erp naar Veghel
Het betreft het traject tussen Van de Beeten en Bouwbedrijf vd Ven. De uitvoerder wordt vd
Beeten. Men verwacht de werkzaamheden uit te voeren in de meivakantie van 2020 om op
die manier zo mijn mogelijk weggebruikers te hinderen.
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Fietspad Melvert
Door de gemeente is toegezegd dat deze wordt aangepakt.
Diversen
Werkgroep Hertog Jan-plein
De herinrichting gaat door. Men heeft echter nog geen planning afgegeven.
5. Rondvraag / WVTTK
- Kwartiermakers: Bespreken welke acties nog noodzakelijk zijn. Actie WGe en LCr.
- Intocht en ranja voor de jeugd: bespreken tijdens volgend overleg van de Intocht. Actie LCr.
- De Dorpsraad bestaat 25 jaar op 24-11-2020. Als Dorpsraad willen we hier zeker aandacht
aan besteden. WGe zal om te beginnen de voormalige voorzitters benaderen en hen vragen
of ze een rol wensen te spelen in de activiteiten.
6. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 11 februari om 19.30u in
Het Raadhuis.
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