Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering

Tijdstip

9-2-2021

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
2. Mededelingen vooraf
- LCr heeft 2x contact gehad met de gemeente om melding te doen van onvoldoende
gladheidsbestrijding op de Kraanmeer. Na inventarisatie onder de DR blijkt dat de
gladheidsbestrijding in de heel Erp onder de maat is. Zeker vergeleken met omliggende dorpen. Reny
Nijsen is geïnformeerd en gevraagd of er sprake is van een capaciteitsprobleem. DR heeft nog niet
echt een verklaring ontvangen.
- Verzoek van FTi om bij wijzigingen in het organisatieschema er een datum bij te vermelden. Op die
manier hoef je niet steeds het hele document door te nemen en kun je zien waar alleen de
wijzigingen/toevoegingen zijn ingebracht.
- WGe meldt dat DR Keldonk en DR Boerdonk hun zorg uitspreken t.a.v. uitvoering Omnipark. Dit
omdat zij denken dat hun voorzieningenniveau gevaar loopt. Er volgt nog een overleg/contact met
DR Keldonk en Boerdonk.
3. Ingekomen stukken
- Vitaal Buitengebied Nieuws: Actie LCr.
- Reminder uitnodiging voor interview Vitaal Wonen Senioren: Actie WGe.
- Voortgang omgevingsvisie: Ter kennisgevingaangenomen. Momenteel geen actie noodzakelijk.
- Landelijke Opschoondag op 20 maart 2021: plaatsing op website, SM en EK. Actie CVi.
- Uitnodiging online bijeenkomst bouwen in de kernen: Actie SBo en WGe.
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies/werkgroepen
- Online werken in de cloud (CVi): Sinds enige weken is het mogelijk om gezamenlijk en gelijktijdig te
werken in dezelfde documenten. De instructie voor het werken in deze Synology Drive staat
opgeslagen onder de gezamenlijke documenten in de cloud. CVi kan eventueel hulp bieden mocht

een en ander niet lukken. Let op dat je na het uploaden het bestand ook importeerd, dit is nodig om
er gezamenlijk in te kunnen werken.
- Zwerfafval: afgelopen donderdag een klein artikel in EK dat diegene die mee wil doen aan het
opruimen van zwerfafval zich kan melden bij de DR. DR zal vervolgens de gegevens delen met Pieter
Antonides zodat hij eea kan afstemmen mbt het gebruiken van de diverse hulpmiddelen. RLe geeft
aan dat dit wellicht een extra drempel is. Spullen die ergens voor het grijpen liggen is wellicht
drempelverlagend om mee te doen. Ook is nog niet duidelijk met welke frequentie volle zakken
worden opgehaald door de gemeente. CVi en RLe zullen met Pieter Antonides blijven afstemmen of
te vernemen hoe alles verloopt. Ook wordt er een reminder geplaatst in de EK. Actie CVi.
- Woningbouw Bolst (SBo): Er waren 70 inschrijvingen voor de woningen en 30 inschrijvingen voor de
7 kavels. Alles is verkocht, verkocht onder voorbehoud of onder bod. Er wordt begonnen met het
uitwerken van de plannen voor fase 4 en 5. DR heeft aangegeven eerder geïnformeerd en betrokken
te worden bij de plannen.
Uit het woonwensenonderzoek van 2019/2020 is naar voren gekomen dat er vraag is naar
goedkopere koopwoningen voor starters. Ook de interessepeiling voor Tiny Houses geeft aan dat
alleenstaande starters graag in aanmerking komen voor zelfstandig wonen in een betaalbare
koopwoning.
Vraag vanuit DR: hoeveel geïnteresseerden/inschrijvingen zijn er voor de woningen en kavels door
mensen die niet uit Erp komen? SBo gaat dit navragen. Actie SBo.
Ter informatie: Op de meeste plannen staat een straatnaam verkeerd. Dr. Henrathstraat is foutief.
Het moet zijn Dr. Henrarstraat.
Maatjesproject: Er zijn in totaal 2 aanmeldingen binnengekomen. Dit is te weinig om dit project voort
te zetten. Geïnteresseerden zullen hierover geïnformeerd worden. Ook wordt er een kennisgeving
geplaatst in de EK. Actie RLe.
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema
- Uitdaagrecht

WGe: wegzetten in organisatieschema. Actie RLe.

- Contact wijkraad Veghels Buiten

WGe: wegzetten in organisatieschema . Actie WGe.

- Tijdelijke woningen De Bolst: DR en omwonenden hebben met gemeente en Area een bijeenkomst
gehad waarbij beide partijen hebben aangegeven het plaatsen van 27 woningen geen goed plan te
vinden. De zorgen van de DR gaan veelal over het aantal woningen wat onevenredig drukt op de
grootte van de wijk en van het dorp. Het is mogelijk dat individuen een bezwarenformulier invullen.
Dit is gecommuniceerd op de website van de DR, via SM en in de EK. Daarnaast wordt er vanuit
verschillende hoeken de media opgezocht. DR geeft aan de dialoog met de gemeente en Area
gaande te houden. Actie SBo en WGe.
- Klankbordgroep Meierijstad Aardgasvrij

SBo: wegzetten organisatieschema. Actie SBo.

- Uileneditie 2021

Verwerkt.

- Kascontrole

Actie FTi.

6. Rondvraag/ WVTTK
- Inzending contactformulier T. Kuijpers: Besproken in vergadering. Uitkomt hiervan mailen naar T.
Kuijpers. Actie RLe.

- Carnavalsjassen DR: ERu en SBo gaan hun jassen ophalen bij RLe en FTi. De jassen die over zijn
worden ingeleverd bij LCr. Zij zal ze namens de DR bewaren.
- Hijsen carnavalsvlag op Hertog Janplein op 13 februari 2021 om 11.11 uur: Een kleine afvaardiging
van de DR zal hierbij aanwezig zijn. Er wordt rekening gehouden met de Coronaregels. Er wordt
voldoende afstand bewaard en er zal geen verdere activiteit zijn buiten het hijsen van de vlag.
- Stichting Kermissen (FTi): Donderdag 11-2-2021 is er een nieuwe bijeenkomst van de werkgroep. Er
zal oa worden gesproken over de mogelijkheid Kermissen te houden onder Coronatijd een welke
maatregelen er mogelijk getroffen moeten worden.
- Nieuwsmoment: Het nieuwsmoment van het jaar is Het Kabouterbos geworden. Er zijn in totaal 101
stemmen uitgebracht. DR vindt dit aantal enigszins teleurstellend. Er volgt nog een interview met
initiatiefneemster Hedwig Kanters in de EK.
Vanaf 2021 wordt er geen nieuwsmoment van de maand/jaar meer gekozen.
7. Afsluiting.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 9 maart om 19.30 uur via Teams.

