
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

04-10-2022                    19.30u Raadhuis Erp 

 

Deelnemers      

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Joost de Krieger, Colet Timmers, Caro Vilier 
 
Afwezig: Suzanne Offermans, Aron Evers 
 
Gast: Gerdine Vereijken-van Geffen, Rabobank 
 

 
1. Opening en welkom 

Gerdine Vereijken-van Geffen van de Rabobank sluit aan vanwege de Rabobank clubsupport om 
ons de cheque te overhandigen van het binnengehaalde bedrag. 

 
2. Mededelingen vooraf 

▪ Afronding website, Edwin kan helaas niet aanwezig zijn dus er wordt een afspraak ingepland 
om de overdracht officieel te doen. 

▪ Deelkastjes project: Lyset Delissen heeft contact opgenomen met Wim over deelkastjes, 
zoals bijvoorbeeld boeken uit te wisselen. Nu is dat ook opgezet voor eten (voorverpakt wat 
je over hebt). Dit loopt al in Boekel, is dit ook iets voor ons? En zo ja waar moeten we die dan 
plaatsen. Actie: een gesprek aan gaan met de organisatoren in Boekel en Lysette Delissen 
Caro en Colet 

▪ Frits: Toon Kerkhof wil het 4 mei viering organisatie overnemen van Piet vd Werf.  
Toon neemt zelf hierin het voortouw.  

▪ Frits; vorige week woensdag is er een bijeenkomst geweest voor alle bewoners van Erp Noord-Oost. 
De bijeenkomst is goed bezocht. Alles wordt hernieuwd in deze wijk (zoals oa de riolering). De plannen 
liggen nu vast. De uitvoering begint derde kwartaal 2023. 

▪ Joost: De buurtbus Boekel is begonnen met zijn route van Venhorst naar Veghel door Erp. De Arriva 
bus rijdt ook nog (07.00 en 08.00 uur, 16.30 en 17.30), Joost heeft ook input voor de socials die we op 
donderdag gaan delen, het komt nl ook in de Erpse krant. 

▪ Caro: 18 of 19 januari een avond voor de vrijwilligers van het zwerfafval organiseren bij Van Haandel. 
Er is al contact geweest voor de presentatie. Ook willen we mensen uitnodigen die willen aansluiten 
om zwerfafval te ruimen.  

 
3. Ingekomen stukken 

▪ Mail: Notulen bestuursvergadering Erthepe => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: Vergaderschema HKK Erthepe => ze houden in mei al op, wij gaan door tot juli. Mail 

sturen dat deze voor ons ook akkoord. Actie: Colet  
▪ Mail: reparatie putranden in Erp => ter kennisgeving aangenomen. Actie: Joost maakt een 

rondje voor de socials. 
▪ Mail: geslaagde tuinstoelen actie => zeer geslaagde actie, voor herhaling vatbaar 
▪ Mail: aanpassingen samenwerkingsovereenkomst => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: programma leefbaarheidsfestival => ter kennisgeving aangenomen 



▪ Mail: voorstel natuursteen granulaat voor Hertog Jan plein => Het is duur en het is alleen 
voor de 4 bomen bij de kerk. Wij zijn van mening dat het voor alle bomen aan de kant van 
Van Haandel zou moeten gelden. Actie: Frits neemt contact op met Reny. 

▪ Mail: Meierijstad collegewerkprogramma =>  Actie: Joost gaat dit doorlezen en komt er op 
terug bij de volgende vergadering en koppelt dit rechtstreeks voor 20 oktober terug zoals 
gevraagd wordt. 

 
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen 

▪ Kermis evaluatie 2022 (Frits) : volgende week woensdag is de evaluatie. Hebben we nog 
input? Nee geen input van onze kant 

▪ Kermis 2023 (Frits): Ja wel input. Frits, Aron en Joost pakken dit nu tijdig op.  
▪ Frits: rekening ontvangen, voor 8 september. Dit was van de seniorenraad bijeenkomst voor 

ouderen over wonen in Erp. Actie: Wim vraagt dit na 
 
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema 

▪ Gezamenlijke documenten, Actie Colet  
▪ Dorpsfeest opnemen in organisatie schema: wordt door Joost erin gezet 
▪ Overleg EBK en opnemen in beleidsvelden: Actie: Aron 
▪ Plan 5 fiets/voetpad: Actie: Joost 
▪ Insectenhotel: Wim heeft contact gehad met Rini Kersten over de plaatsing. Rini komt hierop 

terug.  
Willen we er nog meer? Misschien bij de volkstuinen een plaatsen 

▪ Terugkoppeling de Bolst: Actie: Joost neemt contact op met Natasja Reuvers 
▪ Beleidsveld: Social media & PR; Colet, Joost & Aron 
▪ BSO Bolle Akker van vorige vergadering: Actie: Wim gaat contact leggen Reny 

 
6. Socials 

▪ Rabobank clubactie plaatsen na 10 oktober 
▪ Oproep zwerfafval ruimers om zich te melden bij de dorpsraad 
▪ Bericht over Buurtbus Boekel nog doen? 

 
7. Rondvraag/ WVTTK 

▪ niets 
 
8. Afsluiting en volgende vergaderdatum 

▪ Volgende vergadering dinsdag 1 november 19.30 uur Raadhuis  
 

 
 
  


