
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

3-5-2022                    19.30u Raadhuis 

 

Deelnemers      

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Caro Villier, Aron Evers, Joost de Krieger en Renate Leppers 

Gasten: Colet Timmers en Suzanne Offermans 

Afwezig 
- 

 
1. Opening en Welkom 
 
-  Nogmaals te gast: Suzanne Offermans en Colet Timmers.  
 
 
2. Mededelingen vooraf 
 
- NAS is niet voor iedereen bereikbaar. Mark Verbruggen is momenteel op vakantie en kan het niet 
oplossen. Na zijn vakantie zal hij contact opnemen met Caro om de oplossing te bespreken. Actie 
CVi. Het alternatief voor de NAS wordt waarschijnlijk Office 365. Edwin zal verder met Wim 
afstemmen over de voortgang hiervan. Bewakingsactie WGe.  
 
- Frits heeft contact gehad met de gemeente over opgereden bestrating Schansoord en Hezelstraat.  
 
 
3. Ingekomen stukken 
 
- Uitnodiging Bondgenotendag Area 2022 >>> ter kennisgeving aangenomen. JKr neemt wellicht deel. 
  
- Informatie met betrekking tot plaatsing stroomkast Hertog Jan Plein Erp >>>ter kennisgeving 
aangenomen.  
 
- Het Blauwe Uur >>> 16 en 17 juli. Geïnteresseerden kunnen kaarten kopen.  
 
- Areander voorjaar 2022 >>> artikel over 20 flexwoningen op De Bolst.  
 
 
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen 
 
- Koninklijke onderscheiding >>> CVi: De aanvraag voor de koninklijke onderscheiding voor Jeroen 
Vissers is goedgekeurd en ondertussen uitgereikt.  
 



- AED training >>> CVi: Er zijn ongeveer 45 plaatsen beschikbaar en tot op heden ongeveer 15 
inschrijvingen. Benader vooral bekenden voor mogelijke interesse. Actie allen. 
  
- Erpse Volkstuin >>>CVi: Aanvraag voor principeverzoek ligt bij Pieter Antonides. Vervolginitiatief ligt 
nu bij de vereniging van de volkstuinen.  
 
- Kermis 2022 >>> WGe: Stichting Kermissen Veghel heeft overlegd met de voorzitters van de 
dorpsraden. Enkele ideeën over het vlottrekken van de kermis zijn de revue gepasseerd. Vanuit DR 
Erp blijkt het erg lastig om mensen betrokken te krijgen. Noch voor brainstormen, noch voor 
mobiliseren lijkt veel interesse te zijn. Als DR besluiten we niet aan een dood paard te gaan trekken.  
Kidsrun: organiseren Kidsrun lijkt een te korte termijn. Het krijgen van voldoende mensen om alles te 
organiseren voor de kermis 2022 is lastig en de tijd is kort. Mochten er zich toch nog mensen melden 
dan kan er op korte termijn nog actie worden ondernomen. Vooralsnog geen Kidsrun in 2022.  
 
 
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema en notulen 
 
Aanpassen in Organisatieschema: actie CVi. 
 
- Erp op haar mooist: begraafplaats in mei. Actie RLe. Zwerfvuil in september Actie CVi.  
 
- Onthulling Coronagedenkteken: onthulling plannen en organiseren met officiële uitnodiging.  Actie 
FTi.  
 
- Overleg EBK noteren onder beleidsveld Leefbaarheid Algemeen. Betrokkenen WGe en AEv. 
 
- Mail naar Reny Nijssen over status project Natuur&Milieu: pilot is afgelopen en wordt geëvalueerd. 
Terugkoppeling verwacht kort na de zomer. Wellicht daarna vervolgactie  >>>Bewakingsactie CVi.  
 
 
6. Rondvraag/ WVTTK 
 
- Donderdag as wordt er een oproep geplaatst in de EK aan hondenbezitters om zicht te melden bij 
de DR als zij geïnteresseerd zijn in een omheinde hondenspeelplek.  
 
- Op 19 april was er in Ter Aa een bijeenkomst over de verdere ontwikkeling van De Bolst. RLe en CVi 
zij geweest. Wim wil graag een verslag van deze avond en zal deze opvragen. Actie WGe. Helaas is 
aan de afgesproken communicatie tussen gemeente en DR geen gehoor gegeven. Renate gaat 
achterhalen waarom er niets is gehoord van de gemeente. Via Reny Nijssen.  Actie RLe. 
Een grote zorg die geuit is zijn de uitvalswegen vanuit De Bolst. Dit gaat allemaal via de Bolst en via 
het Oudveld. Vooral het Oudveld is niet geschikt voor deze aantallen verkeer. Momenteel zijn er al 
vaak gevaarlijke situaties en dit zal alleen maar meer worden als het gehele bouwplan gereed is en 
nog meer mensen het Oudveld gebruiken als route naar Uden ( Nu ook veel verkeer richting Uden 
over Bolst en Oudveld vanuit andere woonwijken. Vanuit plan 5 is alleen een fiets/voetpad bedacht 
om aan te sluiten op het Oudveld. Dit meenemen als aandachtspunt in gesprekken met gemeente 
over bouwen. Actie JKr.  
 
- Suzanne Offermans geeft aan graag te willen toetreden tot Dorpsraad Erp. Iedereen is erg 
ingenomen met haar besluit en blij dat ze toetreedt. In welke beleidsvelden ze gaat bijdragen zal tzt 
blijken. Officiële aanmelding: Actie RLe. 
 



- Colet en Renate gaan nog om de tafel op 16 mei 2022 om de taken van het secretariaat te 
bespreken. 
 
- Vrijheidsmaaltijd op 5 mei tussen 12.00 en 13.30 op de binnenplaats van het Raadhuis. De 
voorbereidingen zijn getroffen. We hopen minimaal 50 bezoekers te treffen voor een overheerlijke 
lunch van soep en broodjes.    
 
 
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum 
 
7 juni 2022 19.30 uur Raadhuis Erp 
 
Gasten: Anke Koenen en Reny Nijssen 
 


