Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

13-10-2020

19.30u

Deelnemers

Wim van Geelkerken via Teams, Frits van den Tillaart, Caro Vilier, Emma Ruijs, Stan van Boxel, Lianne van der
Cruijsen en Renate Leppers.
Afwezig

Lianne van der Cruijsen

1. Om 19.00 uur zijn de individuele foto’s gemaakt bij Erna Verhoeven. Onze hartelijke dank aan
Erna. Lianne zorgt voor verwerking en verspreiding van de foto’s. Actie LCr.
Wim zal een losse afspraak maken met Erna om zijn foto te laten maken. Actie WGe.
2. 19.30 uur Opening en Welkom
3. Mededelingen vooraf
- In- en uitschrijvingen KvK: Emma Ruijs en Stan van Boxel zijn ingeschreven als
bestuurslid. Mark Verbruggen is uitgeschreven.
- Frits heeft een evaluatie ontvangen van de gehouden kermis te Veghel. Geconcludeerd
mag worden dat alles goed is verlopen.
- Caro doet een oproep om content aan te leveren voor vulling van de website en SM.
Actie allen.
4. Ingekomen stukken
- IGBP en IBOR horen samen te worden opgepakt. Stan en Caro gaan zich hierin verder
verdiepen. Actie CVi en SBo.
- Eindelijk een manier om Zwerfafval efficiënt te verzamelen. Flyer van ‘helemaal Groen
met de bijbehorende tekst wordt op de website geplaatst. Actie CVi.
- Uitnodiging werkateliers duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad (in de herhaling)
- Meldingsplicht Organiseren evenementen
5. Organisatieschema Dorpsraad Erp
Het schema is werkbaar en steeds duidelijker. Het wordt gaandeweg steeds verder ingevuld.
Emma vult haar gegevens bij wanneer ze toegang heeft tot de cloudrive. Actie ERu.
Het organisatieschema kan weer worden aangevuld in het bestand onder de volgende
vergaderdatum, zijnde 10-11-2020. Actie allen.
6. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies/werkgroepen
- Glasvezel buitengebied: besloten wordt hier vanuit de DR geen energie meer in te
steken. Het is een commerciële partij die zelf voor de aansluitingen moet zorgen.
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-

Fietspad bruggetje bij de Aa / ontbrekend verkeersbord: Caro zal melding doen via de
website van de gemeente. Actie CVi.

-

Inrichting Hertog-Jan plein in combinatie met corona gedenkteken:
Inrichting plein: Hans Rooijackers heeft eerder aangegeven met een budget te komen.
De DR heeft het gevoel steeds te worden afgewimpeld en krijgt geen antwoorden. Lianne
zal nogmaals aan de bel trekken om eind oktober een antwoord over het budget te
hebben (Nadina meenemen in de cc). Actie LCr.
Coronagedenkteken: De gemeente wil in maart 2021 in elke plaats een gedenkteken
plaatsen. De ideeën van de gemeente komen overeen met de ideeën van de DR. Maddy
Goossens heeft hierover contact met de gemeente en zou de DR op de hoogte houden.
Helaas voorafgaand aan deze vergadering niets meer vernomen. De werkgroep
onderneemt even geen verdere actie.

-

Isolatie woningen N616: Stan heeft contact gehad met Court Smulders en BSV (partij die
bouwsubsidies verstrekt) voor het rapport en de verdere voortgang. Reacties blijven
echter te lang uit. Stan gaat proberen er meer vaart achter te krijgen. Actie SBo.
Wim gaat bellen met Kees van Ravensteijn voor extra informatie. Actie WGe.

-

25-Jarig bestaan dorpsraad: Omdat Corona roet in het eten gooit en er geen fysieke
viering kan plaatsvinden is besloten de aandacht voor het 25-jarig bestaan vooral te
uiten in de Erpse Krant. Jeroen Vissers heeft contact met Renate en Wim over een te
plaatsen redactioneel artikel. Dit artikel wordt waarschijnlijk ook aan geboden ter
plaatsing aan de Veghelse Courant.
Wim oppert nog de mogelijkheid om een expositie te organiseren samen met
Heemkundekring Erthepe.

7. Rondvraag/ WVTTK
- Erp Ontmoet gaat niet door in januari 2021. Er wordt nagedacht over een digitaal
alternatief in de vorm van een webblog of het maandelijks presenteren van een
nieuwsbulletin. Ook het maandelijks presenteren van het Nieuwsmoment kan hiervan
een onderdeel zijn.
- Website: Gezien de nieuwe opzet van werken met het organisatieschema is de content
op de website achterhaald. Renate zal deze herschrijven. Actie RLe.
Het kopje Evenementen wordt verwijderd van de website omdat hierin weinig tot niets
wordt vermeld. Actie CVi.
- Woningbouw De Bolst: uit het woonwensenonderzoek van 2019 kwam naar voren dat er
behoefte was aan betaalbare woningen. De bestaande bouw woningprijzen rijzen in Erp
de pan uit. Binnenkort gaan er 30 nieuwbouwwoningen in de verkoop op plan De Bolst.
Bij voldoende verkoop start de bouw dan in het tweede kwartaal van 2021. Er is
toegezegd dat de prijzen inderdaad betaalbaar zullen worden. Ook voor starters op de
woningmarkt. Stan heeft regelmatig contact met de gemeente en projectontwikkelaar
Jansen de Jong omtrent de verdere ontwikkeling van het nieuwbouwplan. Donderdag 15
oktober verschijnt er een stuk in de Erpse Krant over de nieuwe ontwikkelingen op De
Bolst.
- Beamer: deze kan worden overgenomen van Heemkundekring Erthepe. Wim doe de
afwikkeling. Actie WGe.
- Meldingen over slechte stukken fietspad tussen Veghel-Erp en naar Gemert. Deze
melding worden gedaan via de website van de gemeente. Actie FTi.

2

-

Evenementenbord op de Molentiend. Moet dit worden verplaatst omdat het nu op
iemands privégrond staat. Frits gaat de situatie beoordelen en indien nodig actie
ondernemen. Actie FTi.

8. Afsluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 10 november om 19.30u in
Ter Aa.
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