Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

10-11-2020

19.30u via Teams

Deelnemers

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart vanaf 21.00 uur, Caro Vilier, Stan van Boxel, Emma Ruijs, Lianne van
der Cruijsen en Renate Leppers.
Afwezig

Frits van den Tillaart tot 21.00 uur

1. Opening en Welkom
2. Mededelingen vooraf
Caro blijkt niet alle rechten te hebben om content te kunnen wijzigen op de website. Ze gaat
navraag doen bij Mark Verbruggen over hoe dit te wijzigen. Actie CVi.
3. Ingekomen stukken
- Vuurwerkvrije zones: Waarschijnlijk wordt dit achterhaald door een landelijk
verbod op vuurwerk tijdens Oud & Nieuw 2020/2021.
- Bericht J vd Biggelaar: DR begrijpt zijn standpunt maar beseft ook dat de huidige
tijdsgeest, bouwkosten en marktwerking prijzen hoger zijn dan voorheen. Stan zal
reageren naar J vd Biggelaar. Actie SBo.
- Meierijstad windenergie. Lianne zal zich aanmelden voor de infosessies. Actie LCr.
- Meierijstad mijmert: Wordt meegenomen in de werkgroep Coronagedenkteken.
4. Organisatieschema
Verzoek om dit tijdig bij te werken en zo actueel mogelijk te houden. Even in de herhaling: na
het maken van de notulen wordt ook het organisatieschema aangepast en klaargezet in de
volgende maand. Vanaf dan kan er aangevuld worden.
5. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Inrichting HertogJanplein door Lcr: Eris een gesprek geweest met de gemeente en
er heeft een locatiebezoek plaatsgevonden. Tevens is er overleg met
Heemkundekring Erthepe over verplaatsing van de dorpspomp en het gebruiken
van de stenen die tevoorschijn zijn gekomen van de oude waterput. Deze
contacten resulteren in een aantal plannen zoals het verwijderen van het ronde
bankje en die hoek meer beschut aankleden met bankjes, groen en hagen. Ook de
boomsingels worden aangepakt. Daarnaast wordt de aanpassing van het plein
gecombineerd met een mijmerplek. Over de precieze locatie daarvan wordt nog
beraadslaagt. Mogelijkheden zijn het grasveld lang Munsters Motoren of het
grasveld tussen de kerk en het plein. Over ongeveer 2 weken wordt er een
ontwerp gepresenteerd. Wanneer meer bekend zal Lianne de info delen. Actie
LCr.
-

AED’s door CVi: Er is contact geweest met de gemeente en Veghel Hart Save.
Naar verwachting komt er een subsidie voor de aanschaf van 6 AED’s. Deze
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subsidie kan worden gebruikt om eventuele gaten in de dekking op te vangen of
om verouderder AED’s tzt te vervangen. De werkgroep zal hierover besluiten.
Het protocol voor reanimatie blijft steeds veranderen dus vooralsnog wordt
hierop geen verdere actie ondernomen. De werkgroep blijft wel monitoren.
Er komt ook subsidie vrij voor het geven van trainingen. Deze zal waarschijnlijk
worden ingezet voor het geven van AED trainingen. Een en ander is afhankelijk
van de ontwikkelingen rondom corona.
Erpse bedrijven zijn benaderd om hun AED in te schijven bij Hartslag.nu. Enkele
bedrijven hebben dit gedaan.
Er wordt voorgesteld om een bijlage in de Erpse Krant te doen met daarop
bijvoorbeeld een overzicht van alarmnummers, plaatsen AED’s etc. Deze zou door
inwoners van Erp op hun prikbord gehangen kunnen worden. Niet iedereen is
hierover even positief maar Caro zal dit voorstel meenemen in de werkgroep.
Actie CVi.
-

IBOR: Stan en Caro hebben gesproken met de gemeente in de persoon van
Nadina Hamzic. Er draait momenteel een pilot met 2 plaatsen. Erp is aangemerkt
als eerste starter mocht de pilot positief bevonden worden. Voorstel om tzt een
werkgroep op te richten voor prioritering en hiervoor stakeholders te benaderen.
Heemkundekring Erthepe zal een van de stakeholders zijn.

-

Corona en invloed op de leefbaarheid van inwoners Erp?
Opgemerkt wordt dat vooral de jeugd last blijkt te hebben van de sociale
beperkingen. Deze opmerking wordt aangevuld met het feit dat ook ouderen het
moeilijk vinden. Eigenlijk kunnen we concluderen dat alle leeftijdsgroepen de
sociale beperkingen steeds moeilijker kunnen aanvaarden. Deze vraag is door
WGe ook voorgelegd in de Platformbijeenkomst voor voorzitters van Dorps-en
Wijkraden welke binnenkort gepland gaat worden. ERu stelt voor om wellicht iets
voor de inwoners van Erp te kunnen organiseren i.c.m. De Uitjesbazen. Zij zal
contact opnemen om mogelijkheden te bespreken. Actie ERu.

-

Veghels Buiten door WGe: Het zou fijn zijn als bewoners van deze wijk zich ook op
Erp zouden richten vwb lager school, sport en middenstand. Met Jeroen Vissers is
in ieder geval al gesproken over verspreiding van de Erpse Krant in deze wijk.
Jeroen staat hier positief tegenover. We doen de aanname dat ook deze wijk een
Wijkraad heeft of zal krijgen. Wim gaat de voorzitter benaderen om te bezien of
er behoefte is om meer contact te hebben met Erp. Actie WGe.

6. Rondvraag / WVTTK
-

Carillon: De leden van de DR zijn overwegend positief en ook de geluiden uit de
gemeenschap zijn positief.
De beamer is overgenomen van Heemkundekring Erthepe. Wim zal een en ander
hieromtrent afronden. Actie WGe.
Rondweg: Artikel in Brabants Dagblad van 4-11-2020 om geld vrij te maken voor
oppakken onderzoek naar mogelijkheid/behoefte rondweg. Dit is een initiatief
van Gemeentebelang Meierijstad. Peer Verkuijlen is hiervoor het aanspreekpunt.
Emma zal contact met hem opnemen en is benieuwd wat precies de bedoeling is
van deze actie en in hoeverre dit ook aansluiting heeft op de gepresenteerde
Mobiliteitsvisie. Actie ERu.
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-

Evenementenbord op de Molentiend. Moet dit worden verplaatst omdat het nu
op iemands privégrond staat. Frits heeft contact gehad maar nog geen
terugkoppeling ontvangen. Actie FTi.

7. Afsluiting
De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdag 8 december om 19.30u in
Ter Aa. Mocht er nog niet vergaderd kunnen worden dan wordt het wederom via Teams.
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