Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

12-5-2020

19.30u

Deelnemers

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Stan van Boxel, Mark Verbruggen, Caro Vilier, Renate Leppers.
Afwezig

Lianne van der Cruijssen

De vergadering verloopt via Microsoft Teams. In verband met hardware- en softwareproblemen geen
volledige agenda maar wordt alleen de activiteitenlijst doorgenomen.
Mededeling: FTi is op Koningsdag geridderd in de orde van Oranje Nassau. Hiervoor onze hartelijke
felicitaties.

Actielijst
Woningbouw
De Bolst: In juni gaan er waarschijnlijk opnieuw huizen in de verkoop. Er wordt nagedacht en
gewerkt aan een digitale presentatie. Er is contact met Lieke Toll. WGe houdt een vinger aan
de pols.
Cultuur
Kermis: Deze is voor het jaar 2020 in Erp definitief afgelast i.v.m. Corona. Alle activiteiten
hieromheen komen daarmee ook te vervallen. Er wordt een mededeling geplaats van de
annuleringen op de website. Actie CVi. Reeds uitgevoerd.

Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
AED: De aangepast instructie i.v.m. besmettingsgevaar Coronavirus is verspreid onder alle
eigenaren van een AED.
De plaatsing van de AED bij De Boswachter in Erp ligt stil door ontwikkelingen bij de
Rabobank. CVi houdt dit punt in de gaten. Actie CVi.
De gemeente maakt ook een overzicht van alle AED’s. Dit betreft echter alleen de AED’s die
zijn aangemeld bij Hartslag.nu. De werkgroep gaat Erpse bedrijven en particulieren verzoeken
of helpen zich te registreren bij Hartslag.nu zodat het gemeenteoverzicht zo compleet
mogelijk wordt. Actie CVi en FTi.
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Poll op website: Nieuwe vraag gesteld op website: Heb je ideeen voor leuke activiteiten,
rekening houdend met de Coronamaatregelen. Laat het ons weten. Actie MVe. Reeds
uitgevoerd.
Economie
Vitaal buitengebied: geen nieuwe input
Sport- en verenigingsleven
Omnipark: WGe heeft gesproken met wethouder Coby vd Pas. De werkgroep is doorgegaan
en de ontwikkelingen staan niet stil. Vanuit de politiek komen er positieve reacties.

Verkeer
Isolatie n.a.v. vernieuwing N616: SBo heeft zich enigszins kunnen verdiepen in de materie en
neemt een adviserende rol op de achtergrond op zich. WGe gaat bij de gemeente en de
omgevingsdienst informeren naar de status. Actie SBo en WGe.
Werkzaamheden weg Veghel- Erp: Complimenten voor alle uitvoerende partijen voor de
snelheid en duidelijkheid waarmee de aanpassing is gerealiseerd. Geen reacties vernomen
van overlast door afsluiting.
Fietspad Melvert: Het opknappen van het fietspad zou worden meegenomen in de
werkzaamheden van de weg Veghel- Erp. Helaas is dit niet voldoende gebeurd. Er wordt
contact opgenomen met het verzoek om vervolgactie. Actie WGe.

Social Media/ Website
Google Analytics: De website is vooral geraadpleegd in de periode van 12 tot 16 maart.
Waarschijnlijk is de oorzaak daarvan dat Erp veel in het nieuws was n.a.v. Corona. De meest
gelezen artikelen zijn: ‘Hartjes’ en ‘Erpse weg afgesloten’.
Digitale nieuwsbrief koppeling Simeonshof: Momenteel wordt er alleen Coronanieuws
verspreid. De huidige nieuwsbrief wordt gemaakt in Publisher. Om te plaatsen op de website
van de Dorpsraad moet de nieuwsbrief in pdf worden aangeboden. Hieraan wordt vervolg
gegeven als er meer ruimte komt voor medewerkers bij Simeonshof. Naar verwachting is dit
wanneer de Coronamaatregelen versoepelen.
Diversen
Werkgroep herinrichting Hertog-Janplein: Eind mei is er opnieuw een contactmoment over
de voortgang.. De kosten zijn hoger dan verwacht, gemeente gaat opnieuw aan de tekentafel
om inzicht te krijgen in de kosten. De dorpsraad heeft ideeën voor alternatieven in de
uitvoering aangedragen. Verzoek om te vragen naar budget Actie FTi.
Klein onderhoud bewegwijzering wandelpaden: Visit Brabant heeft het initiatief hiervoor
overgenomen. Er wordt momenteel nog gezocht naar iemand voor het centrum van Erp.
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Wanneer zij niemand kunnen vinden wordt de Dorpsraad wellicht weer ingeschakeld om mee
te denken/zoeken.
Overige actiepunten
Afmeldverzoek updates website: MVe heeft contact gehad met Dhr. Pepers en Dhr. Latten, de
voormalige beheerders van de oude website. Er is afgesproken dat iedereen wordt afgemeld
voor de updates. FTi houdt dit mee in de gaten omdat hij de updates ook ontvangt. Actie FTi.
Brief De Boswachter: WGe heeft een afspraak gemaakt via de gemeente om een keer een
ronde te lopen in de Hurkske Bossen om inzicht te krijgen in het bosbeleid. Daarna zal
terugkoppeling plaatsvinden naar Eric van Gennip. Actie WGe.
Benaderen Emma voor deelname aan werkgoepen: WGe en CVi hebben afgesproken met
Emma. Emma zal deelnemen aan de volgende vergadering op 9 juni 2020 om een idee te
krijgen van waar de Dorpsraad zich zoal mee bezig houdt. Uitnodigen Emma. Actie WGe.
Corana-gedenkteken: Het bord is geplaatst. FTi zal inde gaten houden of het bord blijft staan
en indien nodig verstevigen. Mijnheer Pastoor heeft Hortensia’s laten plaatsen bij het
tijdelijke gedenkteken. De reacties zijn vooralsnog positief op het feit dat er een plekje is waar
men kan komen om te gedenken.

Rondvraag / WVTTK
CVi plaatst een screenshot van Teams op de website om kenbaar te maken hoe de Dorpsraad
momenteel vergadert.
De volgende vergadering is op 9 juni 2020. Er is duidelijk behoefte om elkaar te ontmoeten en in het
zicht bij te praten. Vanaf 1 juni mag men waarschijnlijk tot 10 personen bij elkaar komen mits er 1.5
meter afstand wordt gehouden. Het plan is dan ook om te vergaderen in Ter Aa. Informeren bij Ter
Aa of er ruimte is voor vergaderen op 9 juni en indien mogelijk reserveren van 19.00 tot 22.00 uur.
Actie FTi.
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