Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

12-1-2021

19.30u via Teams

Deelnemers

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

-

1. Opening en Welkom.
De vergadering opent om 19.30 uur via Teams
2. Mededelingen vooraf.
Het subsidiebedrag voor 2021 is bevestigd door de gemeente. RLe zal de brief bij FTi afgeven. Actie
RLe.
3. Ingekomen stukken.
- Project VOLOP Meierijstad: Informatie wordt gepubliceerd op website. Actie CVi.
- Uitdaagrecht: mail is doorgestuurd naar WGe. Actie WGe.
- Contactformulier M.A. de Groot: SBo gaat contact leggen en onderhouden. Actie SBo.
- Uitnodiging klankbordgroep Meierijstad Aardgasvrij: SBo geeft zich op voor deelname aan de
klankbordgroep. LCr houdt zich op de achtergrond beschikbaar. Actie SBo.
4. Aangeleverde agendapunten van uit commissies /werkgroepen.
- AED (CVi): Er is subsidie gekomen voor het plaatsen van 6 AED’s en het onderhoud van alle AED’s
voor de komende10 jaar. Daarnaast is er een potje gemaakt voor het geven van opleidingen voor het
gebruik van de AED’s. Als Corona het weer toelaat zal het opleidingstraject worden opgepakt en
verder uitgewerkt.
De werkgroep heeft 100% dekking kunnen realiseren voor zowel het dorp als het buitengebied van
Erp.
De werkgroep neemt het voorstel van WGe om een flyer toe te voegen aan de Erpse Krant met
essentiële informatie omtrent alarmering en belangrijke telefoonnummers mee in het overleg. Actie
CVi.
- Zwerfafval (CVi): Het contact met de gemeente verloopt moeizaam omdat de juiste betrokkene
momenteel niet aanwezig is. CVi houdt vinger aan de pols en zal blijven aandringen op voortgang.
Actie CVi.

- Omnipark: De uitrol van het Omnipark heeft vertraging opgelopen en wordt met minimaal 2 jaar
getemporiseerd. De gemeente wil 10 redenen vernemen vanuit de Stuurgroep waarom het
Omnipark toch uitgevoerd moet worden. Deze redenen mogen niet alleen financieel van aard zijn.
- Woningbouw Bolst: Alle woningen zijn onder optie. Er zijn zelfs geïnteresseerden op de wachtlijst
geplaatst. Start bouw is na de zomervakantie. Naar verwachting in september 2021.
De Dorpsraad is evenals bewoners van De Bolst onaangenaam verrast kennis te moeten nemen van
het feit dat er 27 tijdelijke woningen geplaatst gaan worden op De Bolst. De gemeente heeft hierin
opgetrokken met Area. Het betreft sociale huurwoningen van tijdelijke aard, te weten 10 tot 15 jaar.
Een deel van de bewoners van De Bolst is aangeschreven door de gemeente. De rest werd hierop
geattendeerd via een artikel in het Brabants Dagblad. De Dorpsraad voelt zich gepasseerd in het
informatieproces en zal dit ook kenbaar maken in de bijeenkomst op donderdag 14 januari met
gemeente en wethouder. SBo en WGe zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
De Dorpsraad heeft dan ook niet meer informatie als dat wat er in de bewonersbrief en in de krant is
gecommuniceerd, maar hoopt dus op donderavond in de bijeenkomst verder geïnformeerd te
worden.
- Veghels Buiten: Veghels Buiten heeft nog geen wijkraad. Het dorp Erp ziet echter zeker
mogelijkheden voor de bewoners van Veghels Buiten om aansluiting te vinden op het gebied van
middenstand/winkelvoorzieningen en sportvoorzieningen. De Dorpsraad voelt zich echter niet
genoodzaakt hierin alleen de kar te trekken. Initiatief en opvolging zou dan ook vooral thuishoren bij
de middenstand en de verenigingen. Toon Kerkhof neemt verder het voortouw betreft de bezorgong
van de Erpse Krant. Eventuele nieuwe initiatieven en ontwikkelingen worden samen met de
Dorpsraad opgepakt.
- Ondersteuning ict: CVi heeft op korte termijn een afspraak met Mark Verbruggen over de
cloudoplossing en de verwachtingen m.b.t. de ondersteuning. Actie CVi.
- Maatjesproject: Er is welgeteld 1 reactie binnengekomen. Het stuk zal opnieuw worden
aangeboden aan de Erpse Krant. Indien er tekstueel iets moet veranderen dit aangeven bij RLe voor
17 januari. Actie allen. RLe zal teksten eventueel aanpassen en opnieuw aanbieden bij de EK. Actie
RLe. Vooralsnog geen we geen kosten maken voor drukwerk. CVi plaatst de tekst op website en SM.
Actie CVi.
5. Openstaande punten Organisatieschema (tabblad 1)
- Contact Uitjesbazen: WGe en ERu hebben volgende week overleg met Jasper en Dirk.
- Veghels Buiten: als actiepunt laten staan. Geldt als reminder.
6. Rondvraag/ WVTTK
- LCr: Joep Deckers heeft namens de Uilen van Empeldonk contact opgenomen. Carnaval 2021 gaat
niet door. Wel geven ze een Uileneditie uit en de Dorpsraad wordt verzocht daaraan een tekstuele
bijdrage te leveren. Er leven voldoende ideeën. LCr zal een en ander hieromtrent coördineren en
communiceren. Actie LCr.
- FTi verzoekt SBo om de kascontrole uit te voeren. SBo gaat akkoord. Actie FTi en SBo.
- LCr inzake Mijmerplek: Het Molenpark is de bestemming geworden voor de Mijmerplek. Het
ontwerp is nog niet bekend gemaakt maar elk dorp in de gemeente Meierijstad krijgt haar eigen
kenmerken in het ontwerp. Voor Erp zijn dat de rozen en de harten.

Daarnaast is de werkgroep op zoek naar verhalen voor de podcast die te beluisteren zal zijn bij de
Mijmerplek. Leden van de DR doen enkele suggesties voor mensen die wellicht hun verhaal willen
delen. Namen kunnen worden aangeleverd bij LCr.
Volgende vergadering: dinsdag 9 februari om 19.30 uur via Teams.

