Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
8-3-2022

Tijdstip
19.30 uur

Deelnemers:
Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Joost de Krieger en Renate Leppers
Gasten:
Edwin van Wanrooij, Aron Evers, Roy Cuppen
Afwezig:
Caro Vilier, Stan van Boxel

1. Opening en Welkom
- Welkom aan Aron Evers die toe zal treden tot het bestuur van DR Erp. Zijn aandachtsgebieden
zullen zijn de kermis en Carnaval. Zijn aanmelding wordt in orde gemaakt. Actie RLe.
- Welkom aan Roy Cuppen die later binnen komt om een indruk te krijgen van de vergadering van DR
Erp.

2. Mededelingen vooraf
- Coronagedenkteken voor in het Molenpark is binnenkort gereed. De onthulling zal worden gepland
door Frits. Actie FTi.
- Kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Caro Vilier.
- Joost heeft de inloggegevens voor de cloud en het organisatieschema ontvangen.

3. Ingekomen stukken
- Speelplaats Christinastraat: ter kennisgeving aangenomen
- Platform armoedebestrijding: binnen de DR kent niemand personen die zich bezig houden met
armoedebestrijding in Erp. Reactie naar Mieke Bosch vanuit secretariaat. Actie RLe.
- Mail Dorpsraden nav gesprek 1 febr.: ter kennisgeving aangenomen.

4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Website en Social Media (Edwin van Wanrooij): Edwin wil graag meer input krijgen om te kunnen
plaatsen op website en SM. Meer bewustwording en betrokkenheid hierbij wordt verlangd van alle
leden van DR Erp.

Daarnaast laat Edwin de opzet van de nieuwe website zien. Deze wordt door iedereen als mooi en
goed van opzet ervaren. Edwin gaat hiermee verder.
- Nieuwe leden: diverse mensen zijn benaderd. Enkelen zullen aansluiten bij de vergadering van april
om een indruk op te doen en eventuele vragen beantwoord te krijgen.
- Synology drive Nas: Edwin zet de mogelijkheden op een rijtje en komt hier zelf mee op terug in een
volgende vergadering.
- Evaluatie beleidsvelden en projecten (WGe): Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Actie RLe.
- Vrijheidsmaaltijd: De vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd op donderdag 5 mei 2022 van 12.00 tot
13.30 uur op de binnenplaats van het Raadhuis en is voor iedereen toegankelijk. Frits, Wim en
Renate zullen deze activiteit organiseren. De gemeente zorgt voor communicatie over de
vrijheidsmaaltijd door het plaatsen van advertenties, het neerleggen van flyers in dorpshuizen, social
media etcetera. Renate plant een separate afspraak in hiervoor. Actie RLe.
- Fabriek magnifique café: Deze vindt plaats op donderdag 17 maart in Ter Aa. Er zullen diverse miniworkshops te volgen zijn. Caro neemt deel aan deze avond namens de DR.
- Te tekenen stukken AVG: Verzoek aan Stan en Caro om voor de volgende vergadering bij Renate
aan te gaan om de daar klaar liggende stukken te tekenen. Actie CVi en SBo.
- Evaluatie carnaval 2022: Deze is als anders dan anders ervaren door de late opstart ivm corona en
het laat vrijgeven van de beperkende maatregelen. De Intocht is dit jaar niet georganiseerd. De
betrokken partijen zijn tevreden over hoe alles is verlopen.

5. Openstaande actiepunten Organisatieschema
Overige actiepunten (uit
notulen)
Laden en lossen AH

WGe Op korte termijn benaderen anders te laat.

Vrijwilligersinitiatieven bespreken
en artikel EK

febr/maart: onderhoudsmedewerkers begraafplaats.
Actie SBo.
April/mei: zwerfvuilruimers vanuit Pieter Antonides.
Allen Actie CVi.

Oranje Comite/ Wout Schouten

WGe Overleg FTi en WGe met Wout op 14 maart

Vervanger secretariaat en nieuw
lid zoeken

Suzanne Offermans en Colette Timmers sluiten aan
bij de vergadering van april.
Roy Cuppen?
Allen Dewi Struikenkamp?

AVG afronden

RLe SBo en Cvi moeten nog tekenen.

Mobiliteit

WGe Verplaatsen naar organisatieschema

6. Rondvraag/ WVTTK
Kermis: Er leeft nog steeds de behoefte om meer inhoud te geven aan de kermis door het betrekken
van alle leeftijdsgroepen bij verschillende activiteiten. De gedachte is dat er een soort van dorpsfeest
ontstaat. Om hierover te brainstormen wordt er een werkgroep opgericht bestaande uit: Edwin,
Aron, Joost en Frits. Het Dorpsfeest wordt opgenomen in het organisatieschema. Actie JKr.
Frits zal schakelen met Bas, Emile en Joan van de plaatselijke kroegen. Joost schakelt met Jasper van
Goor en Aron schakelt met de Uitjesbazen (Dirk of Joris). Frits schakelt ook met Camiel de Raden,
kermismeester indien noodzakelijk. Na de schakeling worden de gegevens van alle betrokkenen
doorgegeven aan Aron die vervolgens een datum zal prikken voor een vervolgoverleg voor wie bij dit
Dorpsfeest betrokken wil worden. Actie AEv.

7. Afsluiting en volgende vergaderdatum
5 april 2022 in het Raadhuis te Erp.
Punten voor volgende vergadering:
- Het leveren van input en het voorbereiden van vergaderingen. (WGe)
- Evaluatie beleidsvelden en projecten (WGe)

