Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

9=6=2020

19.30u Ter AA

Deelnemers

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Stan van Boxel, Lianne van der Cruijssen, Caro Vilier, Renate
Leppers. Gast: Emma Ruijs
Afwezig

Mark Verbruggen

Opening
De vergadering is in Ter Aa om zo voldoende afstand te kunnen houden. De volgende vergadering
vindt ook plaats in Ter Aa op 7 juli om 19.30 uur. Frits zal ruimte reserveren. Actie FTi.
Een speciaal welkom aan Emma Ruijs. Emma is geïntroduceerd via CVi en is geïnteresseerd om deel
te nemen aan werkgroepen van de Dorpsraad. Er volgt een korte voorstelronde.
De actie ‘Hart voor your locals’ is een succes gebleken. Er zijn bijna 400 gedoneerd. Op zaterdag 6
juni zijn de boxen afgeleverd bij de opgegeven inwoners van Erp, Keldonk en Boerdonk.
Er zijn verschillende initiatieven geweest in de afgelopen maanden om bewoners een hart onder de
riem te steken en om de eenzaamheid te verdringen. Momenteel wordt er vanuit verschillende
hoeken gesproken over een definitief gedenkteken. Om versnippering te voorkomen zal de
Dorpsraad een stukje in de Erpse Krant plaatsen en daarin oproepen tot geïnteresseerden voor het
coördineren van dit definitieve gedenkteken. Actie CVi en LCr.

Ingekomen stukken
-

Afval aanbieden aan straat wijk/dorp: De bijlage van het artikel is door CVi op de website
geplaatst.
Leefbaarheidsmonitor: Emma en Stan zullen deze stukken analyseren en samenvatten
voor Erp en behandelen in de volgende vergadering. Actie SBo en ERu.
Jaarverslag 2019 Hulpdienst Diakonie Veghel: Ter kennisgeving aangenomen.
Statiegeldalliantie: Geen verdere actie.
Nieuwsbrief Mobiliteitsvisie: Emma gaat inventariseren peilen. Ter behandeling in
september 2020. Actie ERu.
JOGG-update mei 2020: Ter kennisgeving aangenomen.
Persbericht JOR: Het jaarprogramma wordt na 25 juni verspreid. Renate houdt in de
gaten of het jaarprogramma ook binnenkomt bij de Dorpsraad, Actie RLe.
Inloopbijeenkomst Omnipark de Brug 17-6-2020: Wim is als deelnemer aan de
lobbygroep reeds bijgepraat. Frits en Stan hebben zich opgegeven voor deze
bijeenkomst/presentatie.
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Actielijst
Woningbouw
De Bolst: De nieuw uit te geven woningen ( 15 per jaar voor de komende 2 jaar) worden
uitgesteld. De nieuwe datum is vermoedelijk van de zomervakantie. Er zal meer vaart moeten
worden gezet achter de bewonersavond. Stan zal contacten met Lieke Toll om de voortgang
te bespreken. Actie SBo.
Cultuur
Kermis: Deze is voor het jaar 2020 in Erp definitief afgelast i.v.m. Corona. Zie ingekomen
stukken voor aanvullende info. Er bestaat nog een mogelijkheid om de kermissen in Boerdonk
en Veghel door te laten gaan. Hierover wordt binnenkort een besluit genomen door de
stichting Kermissen. Dorpsraad Erp adviseert om alle kermissen te annuleren omdat het
houden van afstand waarschijnlijk niet gewaarborgd kan worden. Vraag meenemen naar
vergadering: Wat is het bestaansrecht van de kermissen in de toekomst. Actie FTi.

Beleidsveld Ouderen/Welzijn/Jongeren
AED: 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 en er een 100% dekking wordt bereikt van AED’s die 24/7
bereikbaar zijn. van a. Actie CVi en FTi.
Pieter Antonides heeft aangegeven te willen deelnemen aan de werkgroep AED. Gezien zijn
expertise is hij een welkome aanvulling. Caro neemt dit verder op met de werkgroep. Actie
CVi.
Poll op website ’ Heb je ideeen voor leuke activiteiten, rekening houdend met de
Coronamaatregelen. Laat het ons weten: Geen input vanuit MVe. Volgende vergadering
opnieuw behandelen. Actie MVe.
Ouderenzorg: Ine van Vugt, voorzitter KBO, wil graag iets organiseren voor de ouderen en
heeft de Dorpsraad gevraagd hierover mee te denken. Advies van de Dorpsraad: Bestaande
clubjes en activiteiten zelf actie laten ondernemen om toe te werken naar het ontplooien van
activiteiten in de nieuwe werkelijkheid. Aangeven dat er over meegedacht kan worden door
alle partijen. Maar dat ook de eigen leden goede input kunnen leveren om alle activiteiten
weer veilig op te starten.
Economie
Vitaal buitengebied: Er is contact geweest met Frank Schellen. Momenteel wordt de
aanvraag voor een totaal van 300 ha zonnepanelen ( vanaf 1 ha tot 35 ha) beoordeeld.
Duurzame energie en VABS (vrijgekomen agrarische bebouwing) zijn nog de enige projecten
onder Vitaal Buitengebied. De Geur- en fijnstof en de Teelstondersteunenden voorzieningen
worden ondergebracht in de Omgevingswet. Wonen, natuur en landschapsvisie worden
ondergebracht in een nieuw traject.
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Sport- en verenigingsleven
Omnipark: Bijeenkomst/ presentatie gepland op 17 juni 2020.

Verkeer
Isolatie n.a.v. vernieuwing N616: Stan zal bellen met de gemeente en vragen naar de status
van het rapport. Tevens de vraag meenemen of de metingen representatief zijn nu er door
Corona veel minder verkeersbewegingen zijn. Actie SBo.

Social Media/ Website
Google Analytics: gemiddeld zijn er 6 bezoekers per dag op de website van Dorpsraad Erp.
PR
Sponsorbeleid: Opvragen beleid van andere Dorpsraden. Actie RLe.
Diversen
Werkgroep herinrichting Hertog-Janplein: Veel wateroverlast tijdens hevige regen. Gemeente
is hiermee bekend en wil graag een structurele oplossing. De herinrichting van het plein zal stilliggen
in afwachting hiervan. Voor de volgende vergadering iemand van de gemeente uitnodigen die
voldoende verstand van zaken heeft om ons te informeren over hoe, wat en wanneer. Actie LCr.
Overige actiepunten
Afmeldverzoek updates website: Updates komen nog steeds binnen bij Frits. Actie MVe.
Brief Boswachter: N.a.v. rondje boswandeling met gemeente is er eentoezegging dat de
paden beter worden opgeruimd en dat er meer uitgelegd zal worden bij bepaalde acties en
activiteiten in het bos.
De volgende vergadering is de laatste voor de zomervakantie. Er staan nog wat punten open
die zeker op de agenda moeten en moeten worden behandeld. Daarom wordt iedereen
verzocht om na het verspreiden van de notulen en de actielijst de actielijst bij te werken zodat
deze snel behandeld kan worden in de volgende vergadering. Na verwerking mail je het
document door naar de volgende. Uiteindelijk komt deze terug bij Renate voor plaatsing in de
cloud. Actie allen.
Volgorde verwerken en versturen:
1. Frits
2. Caro
3. Lianne
4. Stan
5. Emma
6. Mark
7. Wim
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8. Renate

Rondvraag / WVTTK
LCr: verloedering van Wilhelminahof is een aandachtspunt.
SBo: Vereniging Kleine Kernen interessant voor deelname? Eerder afgewezen. In oktober opnieuw
bezien.
De volgende vergadering is op 7 juli 2020 in Ter Aa om 19.30 uur. Afsluiting middels een hapje en een
drankje.
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