Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
14-4-2021

Tijdstip
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
Mededeling vooraf: LCr geeft aan per 1 mei aan een nieuwe baan te beginnen als verpleegkundige.

2. Ingekomen stukken
• Motie Lokaal Meierijstad: reactie mailen naar inzender. Actie RLe. Indien hier weer een
reactie op komt deze doorleiden naar SBo en WGe.
• Introductie LOKAAL Meierijstad: Ter kennisgeving aangenomen.
• Brief namens CR Simeonshof inzake Omnipark: Ter kennisgeving aangenomen.
• Uitnodiging kick-off preventieakkoord Meierijstad: Ter kennisgeving aangenomen.
• Motie "vangnet voor starters en senioren op de eigen woningmarkt: Ter kennisgeving
aangenomen.
• Oproep aanmelding opiniepanel Seniorenraad: artikel plaatsen op website. Actie CVi.
• Start bijeenkomsten windenergie: Actie LCr.

3. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
• Hertog Janplein (LCr): In week 16 worden de werkzaamheden rondom de verplaatste
dorpspomp afgerond. Het aparte watertappunt blijft gehandhaafd naast de pomp. In week
16 wordt ook gestart met het aanpassen/aankleden van de hoek Hertog Janplein rondom de
dorpspomp. Toekomstige aanpassingen volgen de komende jaren. Frits neemt contact op
met Stan de Laat om de hoek Hertog Janplein- Cruijgenstraat (bestrating en wateroverlast)
onder de aandacht te brengen. Actie FTi.
• Mijmerplek (LCr): Stichting Molenpark heeft aangegeven niet te zijn geïnformeerd over de
plaatsing en onthulling van de Mijmerplek. De voorzitter van de werkgroep heeft dit later
nog met hen besproken. Daarnaast is de DR van mening dat de Mijmerplek ietwat sober
aandoet en wil er graag een verdere invulling aan geven. De werkgroep gaat samen met
Stichting Molenpark overleggen over verdere aankleding en het toevoegen van een
persoonlijk Erps tintje. DR Erp wil hieraan graag bijdragen. Actie LCr en FTi.
• Volkstuinen de Aa (CVi): De bestemming van de grond moet nog worden gewijzigd om
volkstuinen mogelijk te maken. De grond is echter al omheind en een waterput is geslagen.
Er wordt een vereniging opgericht en een reglement aangemaakt. Doel is om een ordelijk en
prettig stukje landschap in te vullen. Er is voldoende belangstelling voor de volkstuinen. Er

•

zijn echter nog enkele percelen te huur. DR vindt dit een prima initiatief en zal de gemeente
informeren de ontwikkeling van dit project te steunen. Actie WGe.
Kermis 2021 (LCr): Vooralsnog is de verwachting dat de kermis in Erp doorgang zal vinden in
het 2e weekend van juli. Het openingsplan vanuit de overheid is echter leidend. Indien de
kermis doorgaat is dit alles wel onder verscherpte coronamaatregelen. De Stichting
Kermissen regelt alles omtrent de toegang en routing. DR ontplooit geen verdere activiteiten
rondom de kermis.

4. Openstaande actiepunten Organisatieschema
• Tijdelijke woningen De Bolst
Stan van Boxel
Hoeveel autochtone belangstellenden?
Het plan met de tijdelijke woning op De Bolst is aangepast. De situering
van woningen en bergingen is aangepast en het aantal woningen is
teruggebracht tot 20. De dialoog met Area en gemeente verloopt
momenteel naar tevredenheid. Het gehele plan zal onder strenge
controle blijven van Area. Ook de DR blijft betrokken bij een verdere
uitrol.
Area heeft aangegeven open te staan voor het toekennen van woningen
aan autochtone belangstellenden. Er heeft zich een klein aantal melders
aangediend bij de DR na een oproep aan belangstellenden. De reacties
blijken echter minder gericht op huurwoningen en meer gericht op het
kopen van tiny-houses en andere betaalbare woningen.

5. Rondvraag/ WVTTK
• Emma doet navraag bij Dirk/Uitjesbazen naar de voortgang van ingezette project. Actie ERu.
• Wim moet nog aan slag met de enquête omtrent de subsidie. Actie WGe.
• Isolatie woningen N616: Gemeente heeft aangegeven dat door corona geen huisbezoeken
werden afgelegd. Het project is daardoor nagenoeg stil komen te liggen. Stan en Wim gaan
contact opnemen met de gemeente om voortgang te bewerkstelligen. Actie WGe en SBo.
6. Afsluiting en volgende vergaderdatum
Volgende vergadering dinsdag 11 mei om 19.30 uur. Locatie Ter Aa of per Teams, een en ander
afhankelijk van voortgang openingsplan corona. Frits reserveert Ter Aa. Actie FTi.
Actiepunt voor allen: Speerpunten bepalen.

