Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

11-2-2020

19.00u

Deelnemers

WGe, FTi, MVi, LCr, CVi, RLe
Afwezig

MVe

1. Inloop: Overleg met De Uilen van Empeldonk en De Lindefluiters inz. Intocht. Het aangepaste
programma voor 22-2-20202 is geplaats in de cloud.
2. Opening en Welkom
Mededeling: MVi geeft aan dat hij per 1-4-2020 stopt als lid van de Dorpsraad. Dit omdat hij
het niet kan combineren met zijn nieuwe baan. In de volgende vergadering van 10 maart zal
MVi zijn takenlijst overleggen. Actie MVi.
3. Ingekomen stukken
- Mail SvdLinden over te hard rijden op N616: Op 3-1-2020 is er contact geweest met
Wethouder Van Rooijen over acties die zullen volgen omtrent parkeren en snelheid. Er is
gesproken over de mogelijkheid tot het plaatsen van borden. De Dorpsraad blijft hierbij
betrokken en zal blijven meedenken. Reactie naar SvdLinden door RLe. Actie RLe
- Uitnodiging Vrijwilligersdag op 15 maart 2020: De uitnodiging is besproken en gedeeld op
de website via social media.
- Alzheimercafé: Bericht is geplaats op de website.
- Mail LCr inzaken klankbordgroep Energieopwekking in het buiengebied: Ter kennisgeving
Dorpsraad
- Programma Platformbijeenkomst 11 maart 2020: Opgenomen in activiteitenlijst. We
zullen 5 personen aanmelden. Actie RLe.
- Mail PvdWerff inzake GoedeDoelenWeek: Link geplaatst op website. Verzoeken PvdWerff
voor aanvullende info. Actie RLe.
- Bondgenotendag Area: Op maandag 23 maart 2020. We wachten de officiële uitnodiging
af.
- Uitnodiging ECCO Energiecafé: Deze wordt te kennisgeving aangenomen.
4. Actielijst
Woningbouw
Er is gesproken met Tom vd Waardenburg (gebiedsregisseur gemeente Meierijstad), Guido
Mertens en Olivia Janssens (beide extern adviseur/ woningbouwregisseur). De Dorpsraad
heeft haar zorgen uitgesproken over onvoldoende starterswoningen en onvoldoende sociale
huurwoningen in Erp. Er is een luisterend oor gevonden, de behoefte is geregistreerd. Tevens
is er gesproken over de mogelijkheden voor investeerders voor particuliere verhuur.
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Cultuur
Kidsrun
Mededeling plaatsen op inschrijfformulier dat deelname voor eigen risico is. Er zal geen
aanvullende verzekering worden afgesloten. Alle opgevraagde stukken worden in de cloud
geplaatst. Actie MVi.
Intocht
Alles m.b.t. de intocht staat in het programmaoverzicht in de cloud. Alle taken zijn verdeeld
en de planning is rond en afgestemd met betrokkenen.
Erp Ontmoet
Tijdens de evaluatie is besloten om de bijeenkomst voor 2021 later in de maand januari te
plannen.
Dorpsfeest (tijdens Kermisdagen)
Er is 1 aanmelding binnengekomen n.a.v. de oproep in de Erpse Krant. Deze persoon zal
worden benaderd door WGe en MVi. Actie WGe en MVi.
Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
AED
De werkgroep is volop bezig met het bepalen van een top 3 en het uitzetten van de
benodigde acties.
Poll op website
De poll is geplaatst. Door de afwezigheid van MVe kunnen we nog niets melden over het
aantal reacties.
Economie
Vitaal buitengebied
Geen aanvullende informatie.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark
Jan de vocht is de nieuwe voorzitter van de Werkgroep Omnipark geworden. De werkgroep is
voornemens zorgverleners om commitment te vragen voor deelname aan het Omnipark.
Vanuit de lobbygroepen wordt vooralsnog geen actie verlangd.
Verkeer
Voortgang N616
Er is een officiële opening geweest bij Hotel Het Tramstation. Alle partijen waren bijzonder
positief over deze opening. De uitvoerder zet de komende maanden nog wat puntjes op de i.
Er komen wat signalen binnen bij de Dorpsraad over geparkeerde auto’s op plaatsen waar dat
niet mag en over de snelheid waarop gereden wordt op sommige stukken. De Dorpsraad
heeft hierover reeds contact gehad met wethouder Harrie van Rooijen en zal een en ander
blijven monitoren. Dit punt zal van de agenda worden verwijderd.
Isolatie
Avond met omwonenden wordt nog gepland. Geen verdere aanvullende informatie

2

Social Media/website
Google analytics
De website van Dorpsraad Erp wordt steeds vaker bezocht. Gemiddeld zijn er 10 bezoekers
per dag. De meest bezochte pagina’s zijn de algemene pagina, nieuws en BIN berichten.
Diversen
Werkgroep Hertog Jan-plein
De status wordt opgevraagd en tevens daarbij de vraag of er iets gepubliceerd mag worden.
Actie LCr en FTi.
Dorpsraad bestaat 25 jaar op 24-11-2020
Er wordt binnen de Dorpsraad aandacht aan besteed en nagedacht hoe een en ander vorm te
geven.
5. Rondvraag / WVTTK
- Inventarisatie van overlast van avondvliegen in het voorzittersoverleg. Actie WGe.
- Bijeenkomst met afvaardiging EBK: WGe laten weten wanneer je kunt. Actie Allen.
6. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 10 maart 2020 om 19.30u in
Het Raadhuis.
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