Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

8 -9-2020

19.30u

Deelnemers

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Mark Verbruggen, Caro Vilier via Teams, Renate Leppers, Lianne vd
Cruijsen.
Afwezig

Stan van Boxel, Emma Ruijs

1. Opening en Welkom
- De vergadering vindt wederom plaats in Ter Aa omdat het mogelijk is daar te vergaderen
op 1,5 meter afstand.
2. Mededelingen vooraf
- Kermis Veghel en Boerdonk staan vooralsnog gepland om door te gaan. In Veghel wordt
de kermis gesitueerd op het Stadhuisplein en de parkeerplaats van het gemeentehuis
langs de Rembrandtlaan.
- Wederom wordt er een stukje glasvezel aangelegd in het buitengebied van Erp en
Keldonk. Er wordt echter nogal wat verschil gemaakt in de kosten voor de aanleg. Lianne
neemt contact op met DR Keldonk om te bepalen of de gemeente om een reactie wordt
gevraagd. Actie LCr.
- Mark geeft aan dat hij zijn activiteiten voor de DR gaat beëindigen. Ondersteuning op het
gebied van de cloud en de website blijft hij doen als werkgroeplid. Mark wordt
uitgeschreven als bestuurslid bij de KvK. Actie RLe. Mark wordt hartelijk bedankt voor
zijn bijdrage aan de DR sinds 1-1-2015. Een afscheid zal tzt nog worden gepland.
- Werkgroep AED: graag even kijken naar protocol voor reanimatie mbt beademing. Actie
CVi.
- Al je iets wil bespreken/inbrengen tijdens een vergadering dan lever je dit als
agendapunt aan bij het secretariaat en zal het op de agenda geplaatst worden.
3. Ingekomen stukken
- Mogelijke reconstructie Erp- Oost
- De organiserende burger
- Instellen inrijverbod
- Jaarprogramma openbare ruimte: stukken zijn geplaatst in de cloud.
- Nieuwe wijkraad Veghel- West
- Opstarten Integrale Gebiedsbeheer Plannen
- Start uitvoering werkzaamheden openbare verlichting
De stukken zijn doorgenomen en worden voor zover nodig opgepakt.
Ingekomen stukken die geen actie vereisen zullen niet meer worden meegenomen op de
agenda van de vergadering.
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Ingekomen stukken die thuishoren in een projectgroep worden zsm na binnenkomst
doorgeleidt naar de contactpersoon binnen de DR.
Organisatieschema Dorpsraad Erp
- Het organisatieschema is als werkdocument beschikbaar in de cloud en staat steeds klaar
voor aanvulling in de map onder de eerstkomende vergadering. Helaas heeft een aantal
personen het schema van juli gevuld, dus zij zullen weer aan de slag moeten om de
informatie op de juiste plek te zetten. Actie allen.
- Tijdens de vergadering mag alleen de secretaris het document wijzigen. Wanneer het
dan weer klaar staat voor de volgende vergadering kan er door iedereen weer in
gemuteerd worden.
- Misschien is het fijn als het schema gepresenteerd kan worden tijdens de vergadering
middels een beamer. Wim gaat kijken wat er valt te regelen. Actie WGe.
Aangeleverde agendapunten vanuit commissies/werkgroepen
- Niets aangeleverd. Verzoek aan allen tot bijwerken organisatieschema.
Jaarkalender
- De jaarkalender zal als apart werkblad worden opgenomen in het organisatieschema.
Eenieder kan hierin aanvullen voor terugkerende items. Actie RLe en allen.
Rondvraag/ WVTTK
- Meldingen die individuen hebben gedaan bij de gemeente worden niet opgepakt door de
DR om druk op de ketel te houden. Wel is het een taak van de DR om een gedane
melding op te pakken als dit voor meer plekken in het dorp zou gelden. Frits gaat iig aan
de slag met de melding vanaf het Hesselereind icm de plannen voor de aanpassing van
de riolering. Actie FTi.
Afsluiting
- Volgende vergadering wederom in Ter Aa op 13 oktober 2020. Aanvang 19.30 uur. Frits
zal wederom reserveren. Actie FTi.
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