Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

8-12-2020

19.30u Ter Aa

Deelnemers

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

1. Opening en welkom
2. Mededelingen vooraf
- Herhaald verzoek om een app te sturen op de groepsapp als je het organisatieschema
gaat updaten. Dit om dubbele download en niet opgeslagen updates te voorkomen.
3. Ingekomen stukken
- Lidmaatschap kleinen kernen: Dit wordt geparkeerd.
- Mail M. Lakwijk: RLe en ERu en LCr zullen dit oppakken. Eerste initiatief contacen met M.
Lakwijk door RLe. Actie RLe. Nieuw project: maatjesproject.
- De Koerier: Ter kennisgeving aangenomen.
- Wijziging buurtadviseur; Reny Nijsen terug van zwangerschapsverlof: Ter kennisgeving
aangenomen.
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen.
- Rondweg Erp door Gemeentebelang Meierijstad: Emma heeft contact gehad met deze
politieke partij. De rondweg blijkt geen onderdeel uit te maken van de mobiliteitsvisie.
Verwachting is dat dit een ballonnetje is wat opgelaten wordt door Gemeentebelang
Meierijstad. Emma blijft de zaak volgen. Actie ERu.
-

Activiteit Erp tegen Coronaverveling: ERu heeft contact gehad met Uitjezbazen. Zij zijn
bereid mee te werken. Er wordt gedacht aan het uitgeven van een Quizkrant. Emma
vraagt offerte en voorbeeld op om budget te kunnen bepalen. Wanneer meer bekend
wordt er gecommuniceerd met de leden van DR Erp. Actie ERu.

-

Zwerfafval: Team afval van de gemeente heeft toegezegd contact op te nemen met Pieter
Antonides om een en ander vorm te geven. CVi laat zich informeren, houdt contact met
Pieter en monitort het geheel. Pas loslaten na implementatie. Actie CVi.
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-

Mijmerplek: De eerder bedacht plekken blijken erg onrustig. Het Molenpark is in beeld als
alternatief. De meningen binnen de DR verschillen maar besluitvorming wordt neergelegd
bij de werkgroep.

-

Hertog Janplein: Het ontwerp wordt gepresenteerd door LCr en als mooi ontwerp
gewaardeerd door de leden van de DR. Vooralsnog wordt alleen de hoek tussen
Cruijgenstraat en Hertog Janplein (straat) aangepakt. Rest van het plein volgt later. De
startdatum is nog niet bekend.

5. Openstaande actiepunten Organisatieschema (tabblad 1)
- Kwartiermakers: wordt project met naam Wind- en zonne-energie onder Natuur & Milieu.
LCr blijft eerste aanspreekpunt. WGe neemt het punt wel mee naar de eerstvolgende
Platformbijeenkomst. Actie WGe.
-

Bord Molentiend: FTi gaat contact leggen met Beekmans Transport of zij aan de
verplaatsing en de klikmelding voor het Kadaster willen meewerken. Actie FTi.

-

Wijkraad Veghels Buiten: Er blijkt nog geen wijkraad te bestaan voor deze
nieuwbouwwijk. We verwachten dat deze er op termijn wel gaat komen. Dit actiepunt
blijft daarom als aandachtspunt op de agenda staan.

6. Rondvraag / WVTTK
- CVi zorgt dat de digiborden ook worden voorzien van de decemberboodschap van de DR.
Actie CVi.
-

LCr: De wensboom in het Molenpark is weer opgetuigd. Het Coronabord van DR zal
verplaatst worden naar de omgeving van de boom. Actie LCr.

-

FTi: de kerststal bij de kerk is ook weer in volle glorie te aanschouwen.

-

Artikel in de EK over het 25-jarig bestaan is positief ontvangen. Wel jammer dat de EK is
vergeten, zoals verzocht, de verwijzing te doen naar de website van DR Erp. DR kiest er
voor om verder geen publiciteit te zoeken buiten de EK, want de DR is toch echt een Erpse
aangelegenheid. Wel is besloten vaker naam, website en foto van schrijver/aanleveraar
te gaan vermelden bij te plaatsen artikelen om (naams)bekendheid te vergroten.

-

De Bloemenman: In Erp kun je op verschillende plekken gehaakt bloemen vinden met
daaraan een kaartje met het verzoek een kaartje te sturen aan een eenzame medemens
of om zelf deel te nemen aan deze actie. CVi zal aan deze actie een artikel wijden op de
website en SM en reageren op de website van De Bloemenman zodat de maker van deze
bloem weet dat zij is gevonden en dat er een actie op volgt. Actie CVi.
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-

Overlast van motorcrossers in de Goorse bossen: Vanuit meerdere richtingen komt het
geluid dat er de laatste tijd weer vaak gecrost wordt in de bossen. Hoewel dit een zaak is
van handhaving zal er vanuit de DR contact worden opgenomen met de buurtadviseur om
te vernemen wat de mogelijkheden zijn. Actie RLe.

7. Afsluiting
Volgende vergadering op 12-1-2021 via Teams. Initiatief opstart vergadering vanuit CVi.
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