Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
4-1-2022

Tijdstip
19.30u deels via Teams en deels bij Frits thuis.

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

1. Opening en Welkom
De voorzitter opent de vergadering en wenst allen de beste wensen voor 2022.
2. Mededelingen vooraf
- Uitstel overleg inzake openbaar vervoer i.v.m. Coronaregels. Met deelnemers is overlegd en de
uitnodiging is verzet naar de vergadering van 1 februari. Bij voorkeur op vergaderlocatie. Indien de
Coronaregels het niet toelaten waarschijnlijk overleg via Teams. Renate zal kortsluiten met Reny
Nijssen en Veronique de Wit. Actie RLe.
- Joost heeft contact gehad met RC voor deelname aan de DR en wellicht de functie van secretaris.
RC had wat aanvullende vragen. Wim zal contact met hem opnemen om vragen te beantwoorden.
Actie WGe.
3. Ingekomen stukken
- Verkiezingsprogramma GR22 CDA Meierijstad: ter kennisgeving aangenomen.
- Reactie op inspraak herinrichting reconstructie Goordonksedijk: ter kennisgeving aangenomen.
- Reny Nijssen inz. Vrijheidsmaaltijd - 5 mei 2022:
Contact opnemen met Wout Schouten van het Oranje Comité Erp over ontwikkelingen. Actie WGe.
Hulp voor deelname nogmaals bevestigen aan Reny Nijssen. Actie RLe.
- Informatiebord wandelknooppuntenroute: ter kennisgeving aangenomen.
- Oproep doen in Omzien naar elkaar? Plaatsen op website. Actie CVi.
- Nieuwe website Wijkraad Veghel Zuid: ter kennisgeving aangenomen.

- Brief Wijk- en dorpsraden over werkdruk atelier Vergunningen:
Reacties van Dorps-en wijkraden doorsturen naar WGe. Actie RLe.
Reactie naar Reny Nijssen en alle Dorps- en wijkraden. Actie WGe.
- Nieuwsbrief Verbindingsweg N279 nr 7: ter kennisgeving aangenomen.
- Verslag Voorzittersoverleg 22 november 2021: doorschuiven naar volgende vergadering. Actie RLe.
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Incidentele noodhulp >>> CVi: Caro neemt contact op met de huisarts om te vragen naar de
meldingen en zal schakelen met Esther de Bie, contactpersoon van Ons Welzijn voor de gemeente
Meierijstad om te zien of zij hierin iets kunnen betekenen. Actie CVi.
- Subsidie en AVG >>> RLe zal in de archieven duiken om te bezien wat er nog moet gebeuren voor de
AVG en de subsidieaanvraag. Actie RLe.
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema: Alle openstaande punten zijn besproken en
bijgewerkt in het Organisatieschema.
6. Rondvraag/ WVTTK
- De pastoor heeft voor zijn 85e verjaardag een straatnaambord ontvangen voor het pas naast de
kerk wat naar hem vernoemd gaat worden.
- Frits en Renate zullen de presentatieborden van de DR (fijne feestdagen) binnenkort weer ophalen.
Actie FTi.
- Status Coronagedenkteken bijwerken in Organisatieschema: Actie LCr en FTi.
- Status herinrichting Erp-Oost (Vaansingel en Mortelkes) navragen bij gemeente en vastleggen in
Organisatieschema. Actie FTi.
- Joost vraagt of er een overzicht is van bestaande wijkverenigingen. Dit overzicht is er niet voor de
DR. DR Erp ziet wel in dat zij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de bestaande
wijkverenigingen en is benieuwd welke hulp of bijdrage gewenst is. Momenteel is DR Erp alleen
betrokken bij een wijkschouw.
- Joost en Aron toevoegen in WhatsApp groep van DR Erp. Actie WGe.
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum
Volgende vergadering: 1 februari 2022.
Locatie: indien mogelijk Ter Aa zodat er voldoende ruimte is voor de aanwezigen en er voldoende
afstand gehouden kan worden. Actie FTi.
Mochten de Coronaregels veranderen dan kunnen we daar nog op inspelen of mogelijk de
vergadering verzetten. Meer info volgt tzt.
Op agenda volgende vergadering: Doornemen financiën.

