Notulen Dorpsraad Erp

Datum vergadering
11-5-2021

Tijdstip
19.30u Raadhuis Erp

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.
• De Albert Heijn heeft aangegeven te gaan verbouwen. Het laden en lossen van voorraad
verloopt momenteel via de Cruijgenstraat. Dit zorgt soms voor onveilige situaties en
verkeersopstoppingen. Is de verbouwing wellicht een goed moment om het laden en
lossen opnieuw te bekijken qua alternatieve mogelijkheden. Wim neemt hiertoe het initiatief
om het gesprek aan te gaan. Actie WGe.
3. Ingekomen stukken
• Jaarverslag 2020 Hulpdienst Diakonie Veghel: Ter kennisgeving aangenomen.
• Nieuwe inzending van Contact P.Peters: Wim neemt contact op. Actie WGe.

4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
• AED’s (CVi): Er is goedkeuring voor subsidie voor aanschaf en onderhoud van AED’s
door/bij HartSave. Binnen Erp is 100% dekking bereikt. Dit betekent dat er binnen de
bebouwde kom binnen een straal van 500 meter altijd een AED aanwezig is. Buiten de
bebouwde kom is dit binnen een straal van 1500 meter.

5. Openstaande actiepunten Organisatieschema
• Bepalen speerpunten door leden Dorpsraad Erp: De leden van de DR hebben de volgende
speerpunten bepaald:

1. 100% Dekking AED’s in Erp en voldoende inwoners die getraind zijn en opgeroepen
kunnen worden in het geval de inzet van een AED nodig is.
2. Bekendheid van de DR Erp en haar leden vergroten. Gevonden worden en serieus
worden genomen als gesprekspartner om de dorpsbelangen zo goed mogelijk te
kunnen vertegenwoordigen.
3. Bouwen naar behoefte. (hoeveelheid, afmeting en prijs)
4. Inrichting openbare ruimte (groenvoorziening, zwerfafval en hondenpoep)
5. (Woon)voorziening senioren (tussenoplossing zelfstandig wonen en verpleegtehuis).
Woonwensenonderzoek.
6. Realisatie Omnipark De Brug
7. Leefbaar/gezellig Hertog Janplein
8. Bewaken verkeersintensiteit en veiligheid

Als DR stellen we een brief op voor alle politieke partijen in Meierijstad waarin we hen
uitnodigen met ons te praten over de vastgestelde speerpunten en wat zij hierin voor Erp
kunnen betekenen. Deze brief wordt voorgelegd in de volgende vergadering. Actie SBo en
RLe.
•

DR vindt de volkstuinen een prima initiatief en zal de gemeente informeren de ontwikkeling
van dit project te steunen. Actie WGe.

•

Emma doet navraag bij Dirk/Uitjesbazen naar de voortgang van ingezette project Actie
ERu: Contact loopt en actie wordt ingezet wanneer en m.b.t. coronamaatregelen weer
meer mogelijk is qua groepsvorming.
Isolatie woningen N616: Contact opnemen met buurtadviseur Reny Nijsen om vraag te
escaleren. Ook actie ondernemen met richting wethouder H. van Rooijen. Actie WGe.

•

6. Rondvraag/ WVTTK
• Opschaling aantal vrijwilligersinitiatieven: Binnenkort zijn er weer volop landelijke
vrijwilligersinitiatieven. Bijvoorbeeld NL Doet, Nationale Burendag en de Landelijke
Opschoondag. Het valt de DR op dat er in Erp niet veel initiatieven ontplooid worden op dit
gebied. We gaan hiervoor een actie doen middels een oproep in de EK. Het beste initiatief
zal worden beloond met een financiële bijdrage van € 150,-. Actie SBo.
• Helaas weet niemand waar de borden die bij de kerk geplaatst zijn voor dienen. Later blijkt
dit een initiatief te zijn van Maaike van Esch waarin verhalen en foto’s van Coronabetrokkenen zijn opgetekend. Deze borden hebben een tijdelijk karakter. DR Erp vindt het
fantastisch dat er meerdere Corona- initiatieven zijn, maar vindt het jammer dat het zo
versnipperd is.
• Artikel over de aanpak van het Hertog Janplein in de EK en op de website. Actie WGe.
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum: dinsdag 8 juni. Locatie: Raadhuis Erp.

