Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
1-2-2022

Tijdstip
19.00u Ter Aa en via Teams

Deelnemers
Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Caro Vilier, Joost de Krieger, Lianne van der Cruijsen en Renate
Leppers
Via Teams: Aron Evers en Stan van Boxtel (haakt gedurende vergadering af ivm slechte verbinding)
Afwezig: -

1. Opening en Welkom

2. Mededelingen vooraf
- Contactpersoon binnen de gemeente Stan de Laat verlaat de gemeente. De nieuwe contactpersoon
voor de uitvoerende werkzaamheden rondom Erp Noord-Oost wordt Kees van Ravensteijn.
- De kermis in Erp krijgt dezelfde opstelling als in 2021. Welke extra maatregelen er nodig zijn wordt
tzt bepaald.
- Op korte termijn wordt het definitieve straatnaambord van het Pastoor Rombautspad geplaatst.
- DR Erp organiseert dit jaar met carnaval geen intocht. De Lindefluiters worden hierover
geïnformeerd vanuit het secretariaat. Actie RLe. De cafés worden geïnformeerd door WGe. Actie
WGe.
- De activiteiten rondom de mijmerplek lagen even stil maar zijn ondertussen weer opgepakt. Lianne
zal dit project afronden.
- LCr geeft aan te gaan stoppen met haar inzet voor DR Erp. Dit is haar laatste vergadering. DR Erp
bedankt haar hartelijk voor haar inzet in de afgelopen jaren. Er worden een aantal potentiële nieuwe
kandidaten besproken en benaderd. De namen van de te benaderen personen zijn te zien in het
organisatieschema. Gezocht wordt iig naar een vrouw in de leeftijd tussen 35 en 55 om zo de
verdeling, weerspiegeling van de gemeenschap in de DR te kunnen behouden.

19.30 uur: Presentatie DR inzake openbaar vervoer: Veronique de Wit, beleidsmedewerker
mobiliteit gemeente Meierijstad en Anouk Ruczynski en Miriam de Zwager van de provincie NoordBrabant.
De presentatie en folders zijn opgeslagen in de cloud onder Leefbaarheid Algemeen/ Mobiliteit.
Concluderend kunnen we stellen dat er een behoefteonderzoek noodzakelijk is om te bezien welke
initiatieven er wellicht in de toekomst moeten worden ontplooid. DR Erp ziet hierin nadrukkelijk een
rol weggelegd voor de gemeente. Omdat dit ook in meerdere kleine kernen zal gaan spelen. De
provincie zegt toe hierbij op vele manieren te kunnen ondersteunen. WGe zal contact opnemen met
Reny Nijssen om te bezien hoe een en ander geïnitieerd kan worden. Actie WGe.

3. Ingekomen stukken
- Voorzittersoverleg 22 november 2022: ter kennisgeving aangenomen.
- Voortgang werkdruk atelier vergunningen/ initiatief DR Keldonk: WGe heeft gereageerd maar zal
niet aansluiten bij de georganiseerde gesprekken met de gemeente. Hij wordt middels de
gesprekspartners geïnformeerd.
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Social Media update >>> Edwin is niet aanwezig. Dit punt schuift door naar de volgende
vergadering.
- Fabrique Magnifique café >>> Caro heeft geen contact gehad met de contactpersoon. Dit punt
schuift door naar de volgende vergadering.
- AVG en bijbehorende zaken >>> Renate heeft alles uitgezocht en verder in orden gemaakt. Een en
ander wordt besproken en goedgekeurd. De laatst documenten moeten worden getekend door
betrokkenen. Renate zal dit verder in orde maken. Actie RLe.
- Toetreding Dorpsraad nieuwe leden >>> Joost de Krieger zal per 1 februari officieel toetreden tot
DR Erp. Aron Evers wil momenteel vooral deelnemen in werkgroepen. Joost opnemen als officieel lid
voor DR Erp: Actie RLe. Aron verwijderen uit appgroep DR: Actie WGe.
- Zandwinning in Boerdonk >>> DR Erp neemt hierover geen standpunt in maar zal de ontwikkelingen
blijven volgen.
- Doornemen financiën >>> Frits bespreekt kort waar de uitgaven vooral aangedaan zijn. CVi gaat de
kascontrole doen bij FTi en zal dan meteen de werking van het organisatieschema uitleggen. Actie
CVi en FTi.

5. Openstaande actiepunten Organisatieschema: zie hiervoor het organisatieschema.
6. Rondvraag/ WVTTK
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum
Volgende vergadering is op 8 maart 2022 om 19.30 uur. Locatie wordt tzt nog gecommuniceerd.
Agendapunt: Nevenactiviteit Kermis.

