Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
8-6-2021

Tijdstip
19.30u Raadhuis Erp

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

1. Opening en Welkom
2. Inloop Bernadette Keetels-Vousten
Coördinator Toeristisch Informatiepunten Meierijstad
Per kern in Meierijstad komt er minimaal 1 Toeristisch Informatie Punt (TIP). Het doel is om 20 TIP’s
te hebben in de gehele gemeente. De grotere bibliotheken worden TIP en daarnaast is er aantal
voorwaarden gesteld voor de andere TIP’s, zoals bereikbaarheid, parkeergelegenheid, voldoende
openstellingstijden (vooral in zomerperiode), voldoende reuring en de mogelijkheid om persoonlijk
te adviseren. In een TIP komt een digitale informatiezuil te staan. De informatie die hierop staat is
ook te vinden op www.bezoekmeierijstad.nl. Naast evenementen, fiets- en wandelroutes komt hierin
meer informatie over cultuur, natuur en food. De TIP is herkenbaar aan een gevelbordje, vlag of
beachflag. De exploitant hoeft geen financiële bijdrage te leveren aan het feit dat zij een TIP zijn. De
gemeente heeft voor Erp haar keuze laten vallen op Hotel Het Tramstation.

3. Mededelingen vooraf
- Alle AED’s zijn geplaatst. De werkgroep gaat een beroep doen op het leefbaarheidsbudget voor het
maken van een verspreiden flyer. De Dorpsraad feliciteert de werkgroep met dit mooie resultaat en
geeft aan dit succes vooral ook even met elkaar te vieren.
- Overzicht van de uitgaven leefbaarheidsbudget 2020 is opgeslagen in de cloud.
- Binnenkort worden en bloembakken geplaatst bij de bankjes en waterpomp op het Hertog Janplein.
Dit om te voorkomen dat er te dicht bij dit punt geparkeerd wordt.

4. Ingekomen stukken
- Areander Nieuwsbrief: ter kennisgeving aangenomen.
5. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Digitaal archief: Het archief is gemaakt door Caro en te raadplegen www.dorpsraad.nl/nieuwsachief/. Dit is niet openbaar op de website. Oproep aan alle leden van de DR om alert te zijn op
nieuwsartikelen die daarin geplaatst kunnen worden. Plaatsing gebeurt door CVi.

- Uitjesbazen (ERu): De activiteit wordt een audio fiets/wandeltour. Emma stemt verder af met De
Uitjesbazen over de voortgang
- WBTR (RLe): Vraag uitgezet bij verzekeraar. Nog geen response. Wim en Renate gaan in de
archieven op zoek naar de statuten van de oprichting van de DR Erp. Dit punt komt terug in de
volgende vergadering van 14 juli. Actie WGe en RLe.
- Uitnodigingsbrief concept aan fractievoorzitters ( RLe en SBo): De brief is goedgekeurd en zal
worden verzonden vanuit het secretariaat. Actie RLe.

6. Openstaande actiepunten Organisatieschema
- Laden en lossen AH
- Brief te ondersteuning volkstuinen
- Isolatie woningen N616: escalatie
- Vrijwilligersinitiatieven:
volgende vergadering
inventariseren welke
initiatieven er reeds zijn
- Onderhouden contact P.
Peters

WGe
WGe
WGe

Actie allen
WGe

7. Rondvraag/ WVTTK
- In augustus vindt er geen vergadering plaats van de DR Erp. We gaan de zomer vieren met een bbq.
Tevens zal dit de gelegenheid zijn om nog afscheid te nemen van oud-bestuursleden Maarten Vissers
en Mark Verbruggen. We hebben van hen nog geen afscheid kunnen nemen door alle maatregelen
rondom Corona/Covid. Deze bbq incl. partner vindt plaats in juli. Renate zal eerst met Mark en
Maarten een aantal data afstemmen. Verdere info volgt zsm. Actie RLe.

8. Afsluiting en volgende vergaderdatum
Volgende vergadering 13 juli 2021. Raadhuis Erp/ruimte Heemkundekring. 19.30 uur.

