Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
7-12-2021

Tijdstip
19.30u

Deelnemers:
Wim van Geelkerken via Teams, Frits van den Tillaart, Caro Villier, Stan van Boxel, Renate Leppers, Lianne van
der Cruijsen, Aron Evers via Teams en Joost de Krieger via Teams
Afwezig: -

1. Opening en Welkom door SBo, plaatsvervangend voorzitter van deze vergadering.
2. Mededelingen vooraf
- Kort voorstelrondje voor en door Aron Evers en Joost de Krieger. Zij overwegen zich aan te sluiten
bij DR Erp en wonen deze vergadering bij om een indruk te krijgen van de onderwerpen die
behandeld worden.
- Edwin van Wanrooij (social media) is verhinderd voor deze vergadering.
- ‘Erp op haar mooist’/ vrijwilligersinitiatieven: eerste artikel komt deze week in de Erpse Krant. Het
betreft de schoonmakers van de Kraanmeer.
- Agenda van volgende vergadering ook naar Aron en Joost. Organisatieschema blijft vooralsnog
alleen beschikbaar voor de leden van de DR. Actie RLe.
- Kijk in de Wijk:
• Wijkschouw Vlaskamp is gedaan
• Kabouterbos is bekeken voor mogelijkheden adopteren. Werkgroep wordt gevormd. Actie
WGe.
• De nieuwe volkstuintjes zijn bekeken.
• De bestrating van het Hertog Janplein is bekeken en besproken.
3. Ingekomen stukken
- Presentatie 'Vitaliteit en wonen in de kleine kernen van de gemeente Meierijstad: ter kennisgeving
aangenomen.
- Areander najaar 2021: ter kennisgeving aangenomen.
- Fabriek Magnifique: FM Cafee's: actie CVi.
- Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad: ter kennisgeving aangenomen.
- Christinastraat Erp - vervangen speeltoestellen: ter kennisgeving aangenomen.

4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Werking Google Docs (RLe): uitleg voor eenieder die het nodig heeft aan het einde van deze
vergadering.
- Openstaande punten jaarkalender
November
kerstversiering Hertog Janplein:
mag van kalender af. Actie RLe.
Sinterklaasviering op het plein - woordje door de dorpsraad:
mag van kalender af. Actie RLe.
December
Kerstpakketen: geregeld door CVi.
Aanleveren stukje/foto voor het Uilenblad:
Datumprikker en initiatief knutselen. Actie
LCr.
Presentatieborden en digiborden:
geregeld.
- Status nieuwe leden? (RLe): Joost en Aron sluiten nog een aantal vergaderingen aan alvorens te
beslissen. Vooralsnog zijn zij positief. Er moet nog worden gezocht naar een vervanger voor het
secretariaat. Eigen netwerk benaderen. Actie Allen.
- Input Edwin van Wanrooij inzake website en SM:RLe zal kijken naar de teksten op de website en
Edwin vragen de foto van Emma te verwijderen. Actie RLe.
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema
Zie organisatieschema
Volkstuinen: verplaatsen naar organisatieschema. Actie WGe.
Geluidsisolatie: verplaatsen naar organisatieschema. Actie WGe
Bos: verplaatsen naar organisatieschema. Actie WGe.
6. Rondvraag/ WVTTK
- overzicht vrijwilligersinitiatieven mailen naar Joost en Aron. Actie RLe.
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum
Volgende vergadering is 4 januari 2022 om 19.30 uur. Hoe en waar volgt tzt en is afhankelijk van de
dan geldende coronamaatregelen.

