Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

12-4-2020 via Teams

Tijdstip

19.300u

Deelnemers

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Maarten Vissers, Mark Verbruggen, Caro Vilier, Renate Leppers,
Lianne van der Cruijssen, Stan van Boxel.

Afwezig
-

1. Inloop: Stan van Boxel neemt deel aan de vergadering om te bekijken of hij het interessant
vindt om deel te gaan uitmaken van het bestuur van de Dorpsraad.
2. Opening en Welkom: Wim opent de vergadering met een speciaal welkom aan Stan. Er volgt
een kort voorstelrondje en er worden enkele afspraken gemaakt om het videobellen zo
probleemloos mogelijk te laten verlopen.
3. Ingekomen stukken
-

-

-

-

Sponsoring OBK: Momenteel nog geen toezegging i.v.m. onzekerheid uitvoering.
Thijs Braam/ Ons Welzijn: Ter kennisneming aangenomen.
Verslag vergadering De Bolst: Idee dat alles weer vastloopt omdat reacties uitblijven.
Wim neemt deze taak over van Maarten en neemt contact op met Reny Nijssen om te
bespreken hoe een en ander weer opgepakt kan worden middels bijvoorbeeld digitale
mogelijkheden. Actie WGe.
Plan van aanpak Buurt Noord-Oost: Frits heeft contact gehad met M. Lucius. Na
verbetering van het wegdek in 2021 zullen verdere initiatieven worden ontplooid. Frits
onderhoud de contacten met de buurt maar op initiatief van de Buurt Noord-Oost.
Inkomende mail A. Janssen: Stukje laten schrijven om te plaatsen op de website en mail
doorsturen naar EBK. Actie RLe.
Informatie vitaal buitengebied VAB: Door Coronavirus ligt alles stil. Lianne zal contact
opnemen met Frank Schellen omtrent nieuwe ontwikkelingen. Actie LCr.
Uitnodiging BuitenLab: wachten op nieuwe uitnodiging of vervolg.
Vitale leefomgeving Erp: Wim stuurt de mail door naar werkgroep Omnipark De Brug.
Vrijheidsmaaltijd: gaat niet door ivm Corona.
Geplande werkzaamheden Erpseweg: Er is geen verdere actie noodzakelijk vanuit de
Dorpsraad. Via de Erpse Krant worden inwoners geïnformeerd. Caro zal de info uit de EK
plaatsen op de website en doorplaatsen op SM. Actie CVi.
Leefbaarheidsmonitor: Afwachten nieuwe uitnodiging of reactie.
Vaststellen subsidie: Dit punt is reeds afgewerkt door Frits en Wim.
Meierijstad Connect: Artikel plaatsen op website en SM. Actie CVi.
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4. Actielijst: volgende vergadering bespreken welke mogelijkheden er zijn om de actielijst
tussentijds bij te werken. Nu wordt er tussentijds gerapporteerd via mail of Whatsapp.
Vastlegging middels OneDrive zou een mogelijkheid kunnen zijn. Actie MVe.
Woningbouw
Het beleidsveld wordt overgenomen door Wim. Idee dat alles weer vastloopt rondom Plan De
Bolst omdat reacties uitblijven. Wim neemt deze taak over van Maarten en neemt contact op
met Lieke Toll om te bespreken hoe een en ander weer opgepakt kan worden middels
bijvoorbeeld digitale mogelijkheden. Actie WGe.
Cultuur
Kermis en Kidsrun: De bijeenkomst met het bestuur van het Molenpark is vervallen ivm
Corona. De vraag is of de kermis door kan gaan. Het is wachten op de te nemen maatregelen
door de Rijksoverheid. Wellicht meer bekend eind april. Tot die tijd ondernemen we geen
verder actie. Mike vd Biggelaar onderhoudt de contacten met de gemeente.

Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
AED: Caro en Frits onderhouden de contacten om er druk op te houden zodat dit niet stilvalt
door Corona. Dat is nl. niet nodig.
In verband met Corona is er een ander reanimatieadvies. Caro zal dit plastificeren zodat dit
kan worden opgehangen bij alle bekende AED’s. Actie CVi.
Poll op website: Weinig reacties. Dit punt wordt voorlopig even geparkeerd.
Economie
Vitaal buitengebied: Geen nieuwe ontwikkelingen door Corona.
Sport- en verenigingsleven
Omnipark: Wim zal bij stuurgroep/ werkgroep informeren naar nieuwe ontwikkelingen. Actie
WGe.
Verkeer
Isolatie n.a.v. N616: Isolatie moet nog worden afgehandeld. I.p.v. Jan van Houtum wordt
hiervoor Stan van Houtum benaderd. Stan geeft aan dat hij hier ook graag een rol in wil
spelen. Dat is akkoord.
Fietspad Melvert: Wim gaat informeren naar actuele stand van zaken. Actie WGe.
Onderhoud Cruijgenstraat en Schildstraat: Niets meer van vernomen. Wim gaat contact
opnemen met de gemeente/ H. Rooijakkers.
Social Media/website
Caro neemt de taken van Maarten uit dit beleidsveld over. Maarten en Caro zullen de
overdracht regelen. Actie CVi.
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Diversen
Werkgroep Hertog Jan-plein: De kosten voor het uitvoeren van het goedgekeurde ontwerp
blijken te hoog te zijn. Wim heeft reeds contact gehad met Reny Nijssen en besproken om
met andere aannemers te gaan werken. Wim zal opnieuw contact opnemen met Reny over
hoe verder. Actie WGe.
Nieuwe wandelpaden Hurkske: opening uitgesteld ivm Corona.
Klein onderhoud routemarkeringen: Mark geeft aan dat hier iemand voor is gevonden. Hij
gaat informeren wie dat is. Actie MVe.
Overige actiepunten
Afscheid Maarten Vissers: Voor Maarten was dit de laatste vergadering van de Dorpsraad die
hij heeft bijgewoond. Hij is reeds uitgeschreven uit de KvK. We zullen nog een passend
afscheid plannen voor Maarten als die ruimte er weer is. Maarten denkt zelf na over hoe en
wat en koppelt dit terug aan de Dorpsraad. De taken en beleidsgebieden van Maarten zijn
herverdeeld over de overige leden van de Dorpsraad.
Afmeldverzoek oude website Dhr. Van Delst: Mark neemt contact op met Hein van
Kemenade. Wellicht dat hij nog iets meer weer. Renate stuurt mail van Dhr. van Delst door
naar Mark die het verder zal opnemen met Dhr. Van Delst. Actie RLe en MVe.

5. Rondvraag / WVTTK
Brief De Boswachter: De Dorpsraad is blij dat ze op de hoogte wordt gehouden van dergelijke
gebeurtenissen en ontwikkelingen. De Dorpsraad is echter niet alleen diegene die hiervoor
oplossingen heeft. Zelf contact opnemen met de gemeente is hierbij ook van belang. Wil zal
dit terugkoppelen aan Eric van Gennip/ De Boswachter. Actie WGe.
Stan moet worden opgenomen in de mailbox van Dorpsraad en Maarten moet worden
verwijderd. Actie RLe.
Stan moet worden opgenomen in de Whatsapp-groep van Dorpsraad en Maarten moet
worden verwijderd. Actie beheerder. Actie WGe.
Renate zal zich gaan verdiepen in de verzekeringen en contact opnemen met de assurantie
tussenpersoon. Actie RLe.
Coronagedenkteken: We denken aan een tijdelijk monument. Caro en Wim gaan contacten
leggen met ontwerper en verder op onderzoek uit naar de mogelijkheden. Actie CVi en WGe.
Caro heeft een vriendin die aangeeft interesse te hebben in een werkgroep van de Dorpsraad.
Wim en Caro gaan contact met haar opnemen voor een kennismakingsgesprek. Actie WGe en
CVi.
Op 4 mei is de Dodenherdenking. Ditmaal in klein gezelschap. Er wordt een krans gelegd bij de
kerk en op het kerkhof bij het oorlogsgedenkteken. Wim neemt deel namens de Dorpsraad.
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Momenteel overlijden er veel mensen in Erp. Helaas komt het soms voor dat er al
condoleancekaarten worden ontvangen als iemand (nog) niet is overleden. Hoewel goed
bedoeld vanuit de afzender komt dit hard binnen bij de ontvanger. Helaas is het i.v.m. de AVG
niet mogelijk om ergens een overzicht te publiceren van inwoners van Erp die zijn overleden.
6. Sluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 12 mei om 19.30u. Afhankelijk van de
ontwikkelingen is dit in Het Raadhuis of middels videobellen/Teams .
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