
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

05-07-2022                    19.30u Raadhuis Erp 

 

Deelnemers      

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Joost de Krieger, Suzanne Offermans en Colet Timmers 

Afwezig 
Caro Vilier, Aron Evers 
 

 
1. Opening en welkom 
 
2. Mededelingen vooraf 

▪ Tiny houses op de Bolst. Het contract is voor 10 jaar. Nu is er sprake van dat Area dit 
eenzijdig wil verlengen. Is dit wel hoe we met elkaar omgaan? De grond had nog geen 
bestemming en zou gebruikt gaan worden voor bouwgrond zodat mensen uit Erp kunnen 
bouwen 

▪ Senioren raad samen gezeten, woonwens overleggen. Als ze kleiner willen gaan wonen 
willen ze dan kopen of huren. As donderdag (7 juli) is er interne vergadering bij de gemeente. 
Zijn er dan ook huurwoningen beschikbaar? 

▪ Terugkoppeling van de info avond over de bolst komt die nog? Er is alleen en kleine 
samenvatting ontvangen. Dit wordt nagevraagd. 

▪ Artikel over mobiliteit 2009 gevonden, waarin de rondweg van Erp zijn onderwerp was. 
Mocht dit onderwerp weer naar boven komen kan dit geraadpleegd worden. 
Metingen verkeersintensiteit kan daar nog iets mee? Deze zijn pas hier in Erp geweest. Is dat 
rapport openbaar? 

▪ Pinnen voor personen in Rolstoel kan niet bij de geldmaat. Kan wel bij de AH of anders 
buitendorps. 

 
3. Ingekomen stukken 

▪ Raadsinformatiebrief leefbaarheid => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Vraag PvdA raadslid om vergadering bij te wonen/contact => we gaan hem uitnodigen 
▪ Mail van Anke over situatie bolstweg => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Aanmelding van vrijwilliger voor buurbus => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Evaluatie vrijheidsmaaltijd mail van Reny => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail Reny terugkoppeling punten vergadering => ter kennisgeving aangenomen 

 
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen 

▪ Buurtbus (JdK) 
Er zijn inmiddels twee vergaderingen geweest hierover of deze ook door Erp kon rijden. 8 
juni naar Boekel geweest. Het is de bedoeling en verwachting dat deze bus in september gaat 
rijden. Er komt 1 opstapt/uitstap punt in Erp. De buurtbus gaat 1x per uur rijden van 07.00-



19.00 uur. Er is een oproep geweest voor chauffeurs ook uit Erp, hier zijn 5 reacties op 
gekomen. Deze worden in contact gebracht met de juiste personen. 

▪ Kermis Erp – klaarzetten voor de mis (FvdT) 
We hebben nog hulp nodig voor het klaarzetten (stoelen sjouwen) om 09.30 en opruimen 
om 12.00 uur 

 
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema 

▪ Datumprikker BBQ rondsturen actie CTi 
 
6. Rondvraag/ WVTTK 
 
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum 

▪ Volgende vergadering dinsdag 6 september 19.30 uur Raadhuis  
(Frits is er vanaf 21.00 uur) indien te veel afmeldingen dan dinsdag 13 september 

 
 
  


