Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
9-3-2021

Tijdstip
19.30u via Teams

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

1. Opening en Welkom
2. Mededelingen vooraf
- ERu geeft aan momenteel woonachtig te zijn in Veghel. Ze blijft echter vooralsnog deel uitmaken
van de DR.
- In Het Raadhuis is vergaderen voor de DR alleen mogelijk op de 2e dinsdag van de maand. Andere
data en tijdstippen in overleg met Ter Aa.
3. Ingekomen stukken
- Diverse mails over informatieavond zonneparken: Deze worden ter kennisgeving aangenomen.
- Contactaanvraag M. van Esch: contactgegevens van Meierijstad Mijmert/ Maddy Goossens
doorgegeven.
- Plan van Aanpak buurtvereniging Noord-Oost: Ingenieursbureau is bezig met inventariseren. Eind
maart wordt het plan ingediend mbt afwatering, riool en beplanting. De gemeente zal de plannen
presenteren op een hekwerk op de Mortelkes. De buurtvereniging heeft verdergaande plannen en
kan wellicht gebruik maken van het uitdaagrecht. DR wil graag overleggen over de mogelijkheden en
zal contact leggen met Stan de Laat. Actie FTi.
- Motie Lokaal Meierijstad: Er is contact tussen WGe en Wern van Asseldonk van Lokaal Meierijstad.
Het doel is dat een bepaald percentage van de nieuw te bouwen woningen bestemd gaat worden
worden voor autochtone bevolking. DR kan achter deze doelstelling staan.
- BouwKollektief: optrekken met de gemeente kan hierbij van belang zijn. Plan zal dan ook worden
besproken met de bouwcoördinator. Stan neemt contact op met Paul Schouten voor verdere
afstemming/overleg. Actie SBo.
- Contactaanvraag J. van Geel: Ter kennisgeving aangenomen.

4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies/werkgroepen
- Investeringen/bijdragen DR komende maanden: Alle activiteiten die ontplooit worden moeten
passen binnen de dan geldende Coronamaatregelen die zijn afgegeven door de overheid.
Vergunningen en aanvragen voor activiteiten en de goedkeuring daarvan verlopen altijd via de
gemeente.
5. Openstaande actiepunten
- Contact Wijkraad Veghels Buiten: punt parkeren. Actie WGe.
- Kascontrole: is uitgevoerd.
- Klankbordgroep Meierijstad Aardgasvrij: punt parkeren.
- Tijdelijke woningen Plan de Bolst: Er heeft wederom een gesprek plaatsgevonden met gemeente en
Area. N.a.v. alle binnengekomen reacties wordt er een nieuw plan voorgelegd in de
vergunningsaanvraag. Het worden 20 woningen i.p.v. de initiële 27 woningen. Tevens zal er meer
overleg plaatsvinden met belanghebbenden en omwonenden. Een en ander lijkt toe te gaan naar een
werkbare oplossing. Area heeft de belangstelling voor deze woningen gepeild en heeft 33 reacties
van geïnteresseerden. Area heeft aangegeven ook te kijken naar geïnteresseerden die specifiek uit
Erp komen.
DR heeft wel zorgen voor de omgeving van deze tijdelijke huurwoningen. Vooral ook omdat op
andere plekken in Erp waar huurwoningen geconcentreerd staan het bijhouden van de directe
omgeving wel eens te wensen overlaat. SBo en WGe zullen dit meenemen in hun gesprekken met
gemeente en Area. Actie SBo en WGe.
6. Rondvraag/ WVTTK
- FTi zal een bijdrage doneren aan de Erpse Krant in het kader van de doneeractie. Actie Fti.
7. Afsluiting
Volgende vergadering op WOENSDAG 14 april. FTi reserveert in Ter Aa. Actie FTi.

