Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
7-6-2022

Tijdstip
19.30u Raadhuis Erp

Deelnemers
Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Suzanne Offermans, Colet Timmers, Aron Evers en Renate Leppers
Afwezig
Caro Villier, Joost de Krieger
Gasten
Anke Koenen, raadslid CDA gemeente Meierijstad en Reny Nijssen, buurtadviseur Erp Zijtaart en Keldonk.

1. Opening en Welkom
- Gast: Anke Koenen; raadslid CDA gemeente Meierijstad
- Gast: Reny Nijssen, buurtadviseur voor Erp namens gemeente Meierijstad

2. Mededelingen vooraf
-

Colet gaat per 1 juli 2022 het secretariaat overnemen van Renate.

-

Wim heeft toegezegd mee te doen met de actie over het inleveren van plastic tuinmeubilair
op zaterdag 17 september. Meer info volgt tzt.

-

Gemeente is bezig met het verder scheiden van afval. DE pilot loopt op de gemeentewerf van
Sint- Oedenrode. Dit is in samenwerking van kringloopwinkels, WSW en IBN.

3. Ingekomen stukken
- Uitnodiging afscheid wethouder Van der Pas >>> WGe gaat naar het afscheid en meldt zichzelf
hiervoor aan.
- Verslag kermis-informatieavond>>> Ter kennisgeving aangenomen.
- Schrijf je in voor Rabo ClubSupport 2022>>> DR Erp zal de AED werkgroep opgeven. Actie FTi en
CVi.
- Interesse voor een gratis insectenhotel>>> Waarschijnlijk wordt dit het insectenhotel (mits er
voldoende op voorraad zijn): https://www.vogelhuisjes.nl/product/insectenhuis-met-steen-xl/

33 x 13 x 53 cm. Wim gaat informeren bij Rini Kersten wat wellicht een goede plek is voor het
plaatsen. Actie WGe.
- Jaarverslag 2021 Hulpdienst Diakonie Veghel>>> Ter kennisgeving aangenomen.
- Herinnering uitnodiging Bondgenotendag Area >>> Joost had aangegeven hier wellicht naar toe te
gaan. Actie JKr.

4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
- Isolatie N616/reparatie rondom putten
Putten verzakt in N616: Dit probleem is bekend bij de gemeente. Men is in overleg met de aannemer.
Geen terugkoppeling aan aanwonenden door Omgevingsdienst: Reny neemt hierover contact op en
koppelt terug naar DR Erp.
- Teambuilding/afscheid/ status Dorpsraad en leden >>> Colet zal een datumprikker uitzetten voor
een bbq met evt partner. Locatie: Suzanne Offermans. Afscheid wordt genomen van Lianne vd
Cruijsen, Stan van Boxel en Renate Leppers. Actie CTi.
- Status De Bolst en toekomstige woningbouw>>> Alles is weer verkocht en kopers worden met
enige regelmaat geïnformeerd over de voortgang.
De tijdelijke woningen hebben iets vertraging opgelopen maar de termijn van 10 jaar is reeds
ingegaan in 2021.
Er moet meer aandacht komen voor de ontsluitingswegen van plan De Bolst. Nu is er veel teveel
verkeer wat gebruik maakt van Bolst en Oudveld om richting Uden te gaan.
Er is extra aandacht gevraagd voor een hondenspeelplek op dit plan.
Bij enkele drempels op de Bolst is geen verlichting geplaats en ook geen bord dat aangeeft dat er
drempels liggen. Actie Reny Nijssen.
Noodzakelijk controle op terugkoppeling op diverse punten. Actie WGe en JKr.

- Status lopende zaken bij Reny
-

Elektriciteitskast Hertog Jan Plein.
De aansluitingen blijven hetzelfde zoals ze waren. De kast is alleen van ondergronds naar
bovengronds gegaan.

-

Plantvakken Hertog Jan Plein aan de kant van de kerk
Hier groeit geen beplanting, omdat er teveel wortels in de grond zitten. We hebben het
gehad over een alternatief in de vorm van split. Jullie gaven aan dat het hufterproof moet
zijn en op zijn plek moet blijven liggen.
Ik ga mijn collega’s vragen wat hiervoor geschikt is.

-

Banken onder bomen Hertog Jan Plein
De bomenploeg komt volgende maand naar Erp en snoeit dan ook meteen de takken van de
bomen aan het Hertog Jan Plein boven het bankje.

-

Toponiemenbank met infobord aan de zijkant van Raadhuis
Er worden nu wat uitgangspunten opgesteld waar in Meierijstad we topnoniemenbanken
willen plaatsen. Als dit klaar is, zullen we kijken of deze plek daarvoor in aanmerking komt.

-

Bestrating N616 op twee plekken repareren
Wordt aan gewerkt. De verkeerde kleur stenen worden ook vervangen door de juiste kleur.

-

Putten verzakt in N616
Dit probleem is bekend bij ons. We zijn in overleg met de aannemer.

-

Zwerfafval
Je vroeg om informatie over het opruimen van zwerfafval, omdat jullie daar wellicht iets mee
willen doen. Op de website vind je
informatie:https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Afval/Meer_over_afval/Zwerfafva
lHeb je nog aanvullende vragen of informatie nodig, dan kun je terecht bij Yvonne van den
Tillaart, bereikbaar via 0413- 381 328. Actie CVi.

-

Plan Kabouterbos en omgeving
Deze werkzaamheden worden in het volgende plantseizoen uitgevoerd. Daarmee verstoren
we nu de dieren niet en voor de planten is het beter om ze dan te planten. Ook de plaatsing
van het Toponiemenbankje word dan uitgevoerd. Hoe we omgaan met de wilgen moeten we
nog even goed bekijken. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van deze bomen. Ze moeten in
ieder geval daar waar ze nu staan verwijderd worden. De plannen zijn in voorbereiding. Mijn
collega neemt contact op met Marius Strijbos over de tekst die op het infopaneel bij het
bankje komt te staan.

-

De Bolst: verlichting
Ik heb nog geen foto’s / info ontvangen van Anke Coenen. Dus ik heb hier nog niks mee
gedaan. Anke is gemaild met de vraag de foto’s te verstrekken aan Reny.

-

Hondenspeelplek Erp
Binnen de gemeente is men op de hoogte van de grote verschillen per woonplaats m.b.t.
hondenuitlaatplekken en overige faciliteiten voor honden. De gemeente heeft
gelijkschakeling hiervan opgenomen op de agenda. Wordt aldus vervolgd.

- De rol van raadsleden voor Dorpsraad Erp >>> Anke Koenen legt uit hoe zij haar rol als raadslid ziet
en hoe ze deze wil gaan invullen. Ze doet daarbij een beroep op DR Erp om regelmatig te sparren en
om elkaar over en weer te informeren over zaken die actueel zijn en van belang worden geacht.
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema
- Aron heeft het schema bijgewerkt. Verzoek aan Aron om dat ook te doen n.a.v. deze notulen. Colet
zal het vanaf juli meenemen. Actie AEv.
-

Suzanne zal het beleidsveld Zorg & Welzijn mede gaan oppakken met Wim. Het
organisatieschema is aangepast.

6. Rondvraag/ WVTTK
-

Erp op haar mooist zal vermoedelijk geplaatst worden in de uitgave van de Erpse Krant op 23
juni.

-

Op 12 juli is de platformbijeenkomst. Graag allen bepalen of je er naar toe gaat en jezelf
aanmelden. Zie ook seeparaat verstuurde mail. Actie allen.

Graag nodig ik jullie uit om deel te nemen aan onze Platformbijeenkomst op dinsdagavond 12 juli a.s.
van 18.45 uur tot ongeveer 22.00 uur, locatie Boskant, Restaurant De Vriendschap, Pastoor
Teurlingsstraat 30, 5492 EE te Boskant.

7. Afsluiting en volgende vergaderdatum: dinsdag 5 juli 2022 19.30 uur Raadhuis.

