Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
19-10-2021

Tijdstip
19.30u Raadhuis Erp

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

1. Opening en Welkom
Speciaal welkom aan Edwin van Wanrooij. Edwin in zelfstandig ondernemer en sinds een aantal jaren
woonachtig in Erp. Hij houdt zich bezig met beeld (fotografie, video, webdesign, social media etc.)
Voor DR Erp gaat hij zich bezig houden met SM en herinrichting website met als doel om meer
zichtbaar te worden in de gemeenschap. Gestart wordt met een event- kalender en het reageren op
SM op gebeurtenissen die plaatsvinden in de gemeenschap.
Content kan worden aangeleverd bij Edwin via Whatts app of mail edwin@vialivestream.nl.
2. Mededelingen vooraf
- In de maanden april, mei en juni is CVi verminderd inzetbaar omdat ze gaat trainen voor triathlon.
- LCr verwacht vanaf januari weer meer inzetbaar te zijn voor de DR Erp.
- ERu gaat stoppen met DR Erp omdat zij woonachtig is in Veghel en daardoor niet langer midden in
de Erpse samenleving staat. Dit is tevens de laatste vergadering die zij bijwoont.
- RLe geeft aan te gaan stoppen met de DR Erp. Dit zal uiterlijk april 2022 zijn. Of eerder als er een
vervanger is gevonden voor het secretariaat.
- Er zijn 2 straatkolken bijgeplaatst voor de afwatering van het Hertog Janplein.
- Woensdag 20-10-21 komt een deel van het Hesselereind en de Schildstraat bij elkaar in Ter Aa om
de plannen voor de herinrichting van de wijk door te spreken met de gemeente. Aanvang 19.30 uur.
- Woensdag 20-10-21 komt de SKV bij elkaar voor een vergadering voor de start van het nieuwe
kermisseizoen.

3. Ingekomen stukken
- Documenten Platformbijeenkomst 2022: Ter kennisgeving voor alle leden.
- Quickscan Vitaal Wonen Meierijstad: doorgestuurd naar WGe en SBo.
- Uitnodiging Jubilarissenconcert OBK: Ter kennisgeving aangenomen.
- Gesprek Onderzoek Sporten in de openbare ruimte/ Rick Koolen: CVi reageert. Actie CVi.
- Uitnodiging bijeenkomst eilandterrassen 11 en 12 oktober 2021; ter kennisgeving aangenomen.
- Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen via Ons Welzijn op 18 oktober: RLe
heeft zich hier al eerder in verdiept en besproken in de vergadering. Er wordt geen reden gezien hier
verder actie op te ondernemen.
- Brief ODBN aan aanwonenden N616: traject wordt gevolgd door WGe en SBo.
- Dienstregeling openbaar vervoer 2022: DR Erp is niet blij met de ontwikkelingen rondom het steeds
verder verminderen van het OV in Erp en heeft dan ook weinig draagvlek voor de genomen
besluiten. Het verzoek vanuit gemeente voor meedenkers in vervoersalternatieven is prima. Er zla
een oproep volgen in de EK en SM. We hopen daarmee vooral jongeren aan te spreken omdat zij het
meest mispakken op het OV. Actie WGe.

4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Nieuwe leden: Er zijn 2-3 potentiële nieuwe kandidaten om toe te treden tot DR Erp. WGe zal met
hen in gesprek gaan. Actie WGe.
- Carnaval 2022: LCr gaat de contacten met de carnavalsverenigingen opnieuw opstarten. DR Erp
benadrukt dat hun activiteiten strikt plaatsvinden onder de dan geldende (Corona) regels. Actie LCr.
- Koninklijke onderscheidingen: Dit punt komt op de event- kalender. Indien Erpse bewoners een
Koninklijke onderscheiding willen aanvragen maar niet weten hoe dit moet kunnen ze info inwinnen
bij DR Erp.
- Mijmerplek: de bank wordt verplaatst waardoor minder in het zicht. Het gedenkteken wat
geschonken wordt namens DR Erp wordt daar dan bij geplaatst. Preferro gaat het gedenkteken
maken. LCr stemt mogelijke productietijd af. (Her)plaatsing in afstemming met Stg. Molenpark. Actie
LCr.
- Uitjesbazen: Door brand en verhuizing zijn veel attributen vernietigd. De boodschap vanuit DR Erp
zal anders zijn wanneer de activiteit wordt opgestart. Naar verwachting voorjaar 2022. Dit actiepunt
wordt overgenomen door WGe. Actie WGe.

5. Openstaande actiepunten Organisatieschema
Punten besproken en moeten door betrokkenen worden vewijderd of bijgewerkt in het
Organisatieschema wat klaargezet wordt in de cloud onder de volgende vergaderdatum. Actie allen.

6. Rondvraag/ WVTTK
Emma wordt heel hartelijk bedankt voor haar inzet in DR Erp. Een officieel afscheidsmoment volgt
t.z.t.
Vrijwilligersinitiatieven: volgende vergadering initiatieven bepalen voor aankomende periode. Actie
RLe: meenemen op agenda.
November: actie plaatsen initiatief LCr.
December: actie plaatsen initiatief CVi.

7. Afsluiting en volgende vergaderdatum
De volgende vergadering is op dinsdag 7 december 2021 om 19.30 uur in Raadhuis Erp.

