Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

7-7-2020

19.00u

Deelnemers

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Mark Verbruggen, Caro Vilier, Stan van Boxel, Emma Ruijs, Lianne
van der Cruijssen,
Afwezig
-

1. Opening en Welkom
2. Inloop:
Welkom aan Hans Rooijakkers ( projectleider openbaar gebied namens de gemeente
Meierijstad). Hans is uitgenodigd om de dorpsraad bij te praten over de ontwikkelingen
rondom het Hertog Janplein en specifiek de wateroverlast bij hevige regen.
Wateroverlast: Hans geeft aan dat er in week 28 gestart wordt met werkzaamheden om de
afwateringskratten schoon te maken, te ontdoen van blad en wortelgroei. Daarnaast wordt
het onderhoudsplan aangepast qua frequentie.
Teun van Lokven is de dagelijkse toezichthouder voor het Hertog Janplein en een eerste
aanspreekpunt voor alles rondom het Hertog Janplein.
Herinrichting: Het budget voor de herinrichting is niet bekend. FTi en LCr zullen dit opvragen.
Wellicht is het mogelijk om het budget aan te wenden voor herinrichting door de inzet van
lokale ondernemers. Ook het Corona-gedenkteken kan onderdeel worden van de
herinrichting. Er moet een nieuw overleg gepland worden voor de gemeente en de werkgroep
voor na de augustus. Actie FTi en LCr.
3. Mededelingen vooraf
Er zijn geen mededelingen vooraf.
4. Ingekomen stukken
- Zwangerschapsverlof Reny Nijssen en vervanging: Reny Nijssen heeft
zwangerschapsverlof tot ongeveer 1-12-2020. Haar vervanger is Nadine Hamzic.
Nhamzic@meierijstad.nl
- Raadsinformatiebrief Wonen: ter informatie aangenomen.
- Uitnodiging wandelroutes Het Hurkske: MVe zal aanwezig zijn bij de opening op 22-72020.
5. Sponsorbeleid
Informatieopvraag bij andere dorps-en wijkraden heeft niet veel duidelijkheid opgeleverd. De
speerpunten die we zelf vaststellen zijn als volgt: Er wordt alleen een geldelijke bijdrage
geleverd aan projecten die:
- Van belang zijn voor grotere groepen
- Bijdragen aan de leefbaarheid en bestemd zijn voor het openbaar gebruik
- Duurzaam zijn
- Non- Profit zijn
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Er zal geen bijdrage zijn voor projecten die al op een andere manier subsidie ontvangen
De maximale bijdrage is € 100,Aanvragers worden eerst zoveel mogelijk gestuurd naar andere subsidiepotjes.
Begeleiding hierin kan noodzakelijk zijn.
Een bijdrage wordt eerst voorgelegd in de vergadering van de dorpsraad.

Deze speerpunten zijn opgeslagen onder Secretariaat Dorpsraad Erp/Sponsorbeleid.
6. Jaarkalender
Doorgeschoven naar een volgende vergadering.
7. Leefbaarheidssmonitor
Uitkomsten worden besproken. De gehele monitor is te vinden in de cloud. Er worden enkele
highlights geplaatst op de website en op sm. Actie CVi.
8. Corona- gedenkteken
Maddy Goossens is vanuit de gemeente benaderd in het kader van een Corona- gedenkteken.
Op woensdag 15 juli om 19.30 uur zullen WGe, FTi en LCr namens de dorpsraad in gesprek
gaan met Maddy over mogelijkheden en voortgang. Actie LCr, FTi en WGe.
9. Actielijst
Deze is door eenieder bijgewerkt.
10. Rondvraag / WVTTK
- Emma gaat zich verdiepen in de mobiliteitsvisie. Ter behandeling in vergadering
september. Actie ERu.
- Energiecoöperatie in de volgende vergadering? Actie LCr.
- Stan en Emma toevoegen bij KvK als bestuurslid van de Dorpsraad. Actie RLe.
- Emma opnemen in Whatsapppgroep, mailgroep Dorpsraad en toegang geven tot de
cloud. Actie WGe/RLe/MVe.
- Onderzoeken en kostenspecificatie One-drive accounts. Actie MVe.
- Glasvezelcampagne: geen interesse.
- CVi heeft gesproken met Lia van Kemenade van Rabobank. Tip: Rabobank in gedachten
houden vwb subsidiemogelijkheden bij bepaalde lokale projecten.
- Frits krijgt nog steeds de update van de oude website berichten. Actie MVe.
- Kamelenrace Van Haandel: dit is een initiatief van klanten van Van Haandel. Geen actie
benodigd vanuit SKV of Dorpsraad.
11. Sluiting en zomerborrel.
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 8 september om 19.30u in
Ter Aa. Reserveren moet nog gebeuren. Actie FTi.

Praatstuk organisatie Dorpsraad
Opgeslagen in de cloud. Eerste reacties zijn positief. De komende vakantiemaanden gebruiken om na
te denken over waarin je betrokken wil worden en document zoveel mogelijk aanvullen met
ontbrekende gegevens. Vervolg te bespreken in vergadering van 8 september.
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