Notulen Dorpsraad Erp
Datum vergadering
06-09-2022

Tijdstip
19.30u Raadhuis Erp

Deelnemers
Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Joost de Krieger, Suzanne Offermans, Colet Timmers, Caro Vilier,
Aron Evers
Afwezig

1. Opening en welkom
2. Mededelingen vooraf
▪ Nieuwe foto maken: datum/tijd afgesproken
▪ Joost: buurtbus is bijna afgerond, gaat zeer waarschijnlijk 1 oktober van start. De tijden zijn al
bij Joost bekend en er zal ongeveer 20 minuten tussen de twee bussen. Indien 100% zeker zal
hij dit delen. Hiervan een stukje maken voor de socials. Verder niets lopen
Aron: heeft nu niets concreets lopen, wil graag bij bedrijvenkring avonden aansluiten
Caro: AED werkgroep (later dit jaar weer een training), zwerfafval (zoekt nog een extra
persoon), Fabriek Magnifique niets meer van gehoord. Koninklijke onderscheidingen
(wanneer is de deadline en zijn er aanmeldingen). Misschien handig om dit alvast klaar te
zetten voor de socials.
Colet: secretariaat
Suzanne: Seniorenraad, 3e vergadering al weer. Nu voor woningen (zit er nu voor zorg en
welzijn). In november is verkeersmarkt
Wim: voorzitterschap (oa voorzittersvergadering), de Bolst (woningbouw), Hertog-Jan plein
(oa snoeien), dodenherdenking werkgroep, oranje comité.
Frits: AED, kermis, herindeling Hertog-Jan plein, reconstructie Erp Noord (bijna afgerond),
Evenementenborden feestdagen
▪ Joost en Aron gaan bij IGBP en IBOR overnemen van Caro (natuur en milieu)
▪ Suzanne gaat aansluiten bij Caro bij zwerfafval
▪ Organisatie 7th Sunday gaat schade aan kabouterbos vergoeden.
▪ Flexwoningen de Bolst zullen niet verlengt worden van 10 naar 15 jaar (dit is bevestigd door
Thijs van den Oord en Natasja Reuvers)
3. Ingekomen stukken
▪ Mail Reny reactie drempels Bolst => Colet gaat nog eens deze weg in het donker rijden, komt
hier bij de volgende vergadering op terug.
▪ Kern met pit mail => op de socials plaatsen ter info
▪ Mail goedkope rijbewijskeuring => ter kennisgeving aangenomen
▪ Raadslid Kwafo mail wil graag aansluiten bij vergadering november ipv oktober => is akkoord
▪ QRA en oefeningen mail vliegbasis Volkel => ter kennisgeving aangenomen

4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen
▪ BSO aan de Bolle akker (Caro)
Er zijn op dit moment maar beperkte BSO faciliteiten in Erp, waardoor er een kans bestaat
dat er in de nabije toekomst geen ruimte is voor kinderen in Erp op beschikbare BSO.
Kinderopvang ‘t Kevertje wil graag de ruimte van Jong Nederland huren voor het faciliteren
van een BSO.
Helaas geeft de gemeente aan dat er eerst een bestemmingsplan wijziging plaats moet
vinden. Terwijl de ruimte nu al wordt gebruikt door dezelfde doelgroep. De kosten van deze
wijziging zijn 15.000 EUR.
Kinderopvang ‘t Kevertje en het bestuur van de Bolle Akker willen dit niet betalen gezien het
pand van de gemeente is. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor het bestuur van de Bolle
Akker hoog waardoor ze eventuele huur inkomsten erg goed kunnen gebruiken om minder
afhankelijk te zijn van financiële steun van de gemeente.
Dit lijkt dus een goede oplossing voor zowel de gemeente, de Bolle Akker en ‘t Kevertje.
Maar tot op heden is er geen reactie van de gemeente.
Moeten wij als Dorpsraad hier iets mee. Is dit te zien als leefbaarheid van het dorp.
dit loopt al een tijdje en er is nog geen actie. Dit is wel een punt waar we iets in kunnen
betekenen.
Actie Caro: correspondentie opvragen en doorsturen naar secretariaat
▪ Clubactie Rabobank (Frits)
We hebben ons aangemeld en nu? Reclame maken in de Erpse krant en plaatsen op de
socials.
Actie Caro: stukje voor Erpse krant en bericht op socials
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema
▪ Al besproken, zie mededelingen
6. Rondvraag/ WVTTK
▪ Joost: Insectenhotel (gekregen bij platformbijeenkomst). Er komen er nog meer maar
wanneer en hoeveel is niet bekend. Wim neemt deze mee, Rini Kersten is gevraagd voor een
mooie plek.
▪ Wim en Frits: Snoeien HertogJan plein, er is met diverse personen contact over
▪ Frits: Kees van Ravenstijn gesproken over Noord-Oost, dit gaat nog wel even duren
▪ Frits; Kees van Ravenstijn gesproken over de wielerronde, vergadering, uitnodiging volgt nog
▪ Wim: werkgroep vraagt om uitbreiding, we gaan hiermee aan de slag
▪ Socials als vast agendapunt toevoegen: actie Colet
▪ Wim: 17 september komt er een container op het Herton-Jan plein voor plastic afval
Wie kan er meehelpen: info volgt via de app
7. Afsluiting en volgende vergaderdatum
▪ Volgende vergadering dinsdag 4 oktober 19.30 uur Raadhuis

