
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

5-4-2022              Raadhuis 19.30u  

 

Deelnemers      

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Caro Vilier, Stan van Boxel, Aron Evers, Joost de Krieger en Renate 

Leppers 

Afwezig 
- 
 
Gasten 
Colet Timmers en Suzanne Offermans 
 

 
1. Opening en Welkom 
 
Colet Timmers en Suzanne Offermans nemen deel aan de vergadering. Zij zijn benaderd voor 
mogelijke deelname in de DR. Door het bijwonen van enkele vergaderingen kunnen zij inschatten op 
deelname in de DR hen past. Iedereen stelt zich even kort voor.  
 
2. Mededelingen vooraf 
 
- Stan van Boxel geeft aan te stoppen met de DR. Stan wordt hartelijk bedankt voorzijn inzet. 
Einddatum wordt 1 mei 2022. Actie RLe voor het regelen van alle officiële inschrijvingen.  
 
- Renate Leppers heeft vorig jaar al aangegeven te gaan stoppen. De definitieve datum wordt 1 juli 
2022. Actie RLe voor het regelen van alle officiële inschrijvingen. 
 
-De aanpassingen in de wijk Noord-oost hebben vertraging door lange aanvraagtijden bij Enexis voor 
het verleggen van kabels en overig grondwerk. Vermoedelijke start in 2023. Eerder indien kabels niet 
verlegd hoeven te worden. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd.  
 
- Toevoegen gebruiker Aron Evers aan Organisatieschema. Aronevers94@gmail.com. Actie CVi.  
 
- Op 19 april is er een nieuwe bijeenkomst over de toekomstige ontwikkeling van plan De Bolst. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden in Ter Aa. Voor deelname moet je jezelf inschrijven. RLe, AEv, JKr en 
CVi hebben zich reeds ingeschreven.  
 
3. Ingekomen stukken 
 
- Bouwen in de dorpen en het 14e dorp >>> ter kennisgeving aangenomen. 
 

mailto:Aronevers94@gmail.com


- Uitnodiging overleg 20-04 met achterban Stichting Kermissen gem. Veghel >>>FTi en WGe nemen 
deel.  
 
-  Buurtbus regio Boekel >>> opgepakt door JKr. Hij wordt geïnformeerd door de werkgroep uit 
Boekel.   
 
- Inspiratiedocument Leefbaarheid en Wonen in kleine kernen: opgeslagen als bestand onder 
Leefbaarheid algemeen >>> ter kennisgeving aangenomen. 
 
- Dorpsraad Zijtaart – onderzoek leefbaarheid >>> ter kennisgeving aangenomen. 
 
- Uitkomsten evaluatie samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden en gemeente >>> ter 
kennisgeving aangenomen. 
 
- Op 4 mei vindt de Dodenherdenking plaats. WGe neemt hieraan deel. Denk aan socials. Actie WGe 
 
 
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen 
 
- 5 mei Vrijheidsmaaltijd >>> Vindt plaats op 5 mei op de binnenplaats van het Raadhuis. Deelnemers 
werkgroep: Frits en Maria vd Tillaart en Renate Leppers namens DR Erp. Piet van Zutphen en Marius 
Strijbosch namens Heemkundekring Erthepe. Elke inwoner van Erp is welkom tussen 12.00 en 13.30 
uur voor soep en een broodje. Communicatie verloopt via plaatselijke kranten en diverse social 
media.  
 
- Kabouterbos >>> WGe >>> nieuwe opbouw verloopt volgens planning. Werkgroep is geformeerd. 
Meer info zal worden verspreid via de Erpse Krant en social media. 
 
- Leveren van input / voorbereiding vergadering / verwachtingen leden >>> WGe >>> verzoek tot 
beter voorbereiden vergaderingen en betere overdracht van toegekende taken. Dorpsraad is 
vrijwillig maar niet vrijblijvend.  
 
- Project Wasaa >>> WGe >>> ter kennisgeving aangenomen. 
 
- Overleg EBK >>> WGe >>> JKr, AEv en WGe zullen aansluiten. Actie WGe. 
  
- Evaluatie Organisatieschema (beleidsvelden en projecten) >>> WGe >>> Het organisatieschema is 
doorlopen en geactualiseerd. Verzoek aan iedereen om tijdig bij te werken. 
Mail naar Reny Nijssen over status project Natuur&Milieu. >>> Actie CVi.   
 
 
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema en notulen 
 
- Erp op haar mooist >>> febr/mrt onderhoudsmedewerkers begraafplaats >>> bespreken met 
Jeroen Vissers/ EK. Actie WGe. Toekomstig aanleveren door RLe.  
 
- Erp op haar mooist >>> april/mei zwerfvuilruimers vanuit Pieter Antonides >>> CVi 
- Nieuwe leden >>> Suzanne Offermans en Colet Timmers sluiten nogmaals aan bij de vergadering in 
mei. 
 
- Mobiliteit >>> verplaatsen naar Organisatieschema >>> WGe 
 



- Onthulling Coronagedenkteken >>> FTi 
 
- Gezamenlijke documenten >>> Edwin van Wanrooij >>> eis: eigen inlog en mailadres. Verdere actie 
WGe. 
 
- Dorpsfeest i.c.m. kermis opnemen in Organisatieschema >>> JKr. Proberen brainstormgroepje bij 
elkaar te krijgen voor eventuele vervolg ideeën en plannen. Actie JKr, FTi en AEv.  
 
 
 
6. Rondvraag/ WVTTK 
 
- Voorblad van organisatieschema mailen naar Colet en Suzanne zodat zij kunnen zien wat de 
lopende projecten zijn binnen de DR. Actie CVi.  
 
 
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum 
 
3 mei 2022 19.30 uur Raadhuis Erp. 
 


