
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

01-11-2022                    19.30u Raadhuis Erp 

 

Deelnemers      

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

 
1. Opening en welkom 

Starten met Edwin voor definitieve overdracht IT. 
Colet gaat organisatie schema overzetten naar Excel en kijken naar een sharepoint omgeving 

 
2. Mededelingen vooraf 

▪  Frits: Heeft Reny gesproken over het plein. Kandeladeren van de bomen gaat niet gebeuren. Ze gaan 
2x  per jaar blad opruimen. Bij de boom bij kerk komt er beplanting. Reny zou met de gemeente en de 
Heemkunde praten over de banken, daar willen wij als Dorpsraad ook bij aansluiten. 
Voorstel van Wim om zelf wat uit te zoeken en dit terug te koppelen naar Reny. 

▪ Brief van Noord Oost  
▪ Caro; avond voor zwerfaval ruimers, ze heeft contact gehad met Reny; die vind het idee leuk maar ze 

gaan namens die gemeente niet financieel bijdragen. 
We hebben nog niet veel meldingen gekregen wie er bij ons zwerfafval opruimt. Misschien een idee 
om het ook in de Erpse krant zetten. 

▪ Thuis in Meierijstad mail van vorige keer: Joost heeft alles gelezen en deelt de hoofdpunten met ons.  
Vraag van Wim om een voorzet te maken voor de volgende vergadering om te kijken wat voor ons van 
belang is. 

▪ Joost: Buurtbus; het loopt lekker, ze zitten boven de norm qua passagiers. Deze kan worden 
afgestreept in ons organisatie schema. 

 
3. Ingekomen stukken 

▪ Mail: Anke Koenen – kruising zandpad Melvert => ter kennisgeving aangenomen en Wim is daar mee 
bezig, wordt vervolgt 

▪ Mail: NVO – nationaal vereniging onderzoek => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: Dorpsraad Keldonk – MER windenergie => gezamenlijk een mail opgesteld 
▪ Mail: Rabobank – Rabobank lanceert de energiecooperatiedesk => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: Jan Witkamp – folders De Gordiaanseknoop => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: Joost – Uitnodiging Tinyhouses kennismaking bewoners => Joost, Wim en Colet gaan hier naar 

toe 

 
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen 

▪ Carnaval 2023 (Frits) 
Frits heeft de voorzitter vorige week gesproken over de intocht. Frits en Aron gaan samen de 
vergadering bijwonen en vragen daar waar nodig hulp van de rest van de Dorpsraad. 



▪ Kermis 2023 (Frits) 
2 weken geleden SKV vergadering bijgewoond. Voorstel om in Veghel een tent bij de kermis te zetten 
voor de jeugd tot 17 jaar. Erp heeft daar geen plaats voor. 

▪ Deelkastjes update (Caro) 
Contact gehad van Marinka van de Laar over de deelkastjes. Zij heeft meteen al actie ondernomen 
naar haar bericht in de Erpse krant en heeft een kast geplaatst bij appartementen Kerkstraat en al 
spullen gekregen. En ze heeft de buurt rondom benaderd voor het bijhouden. We gaan dit op onze 
socials en onze website plaatsen. 

 
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema 

▪ Buurtbus gaat naar afgerond 
▪ Wim gaat overleg met EBK als actiepunt toevoegen 
▪ Plan 5 gaat naar afgerond 
▪ Insectenhotel gaat naar afgerond 
▪ Terugkoppeling plan de Bolst => wordt verwerkt 
▪ Brieven sturen BSO bolle akker => contact gehad met Jan van Dijk, Eefke vd Elzen, contact  

met de wethouder is gelegd. Punt is voor nu afgerond 
 
6. Socials 

▪ Update gegeven over de stand van zaken voor onze socials 
▪ Inhaakkalender geïntroduceerd, Colet gaat deze digitaal zetten en de vraag is aan allemaal 

om deze mee helpen aan te vullen. 
▪ Volgende vergadering foto maken en plaatsen op socials 

 
7. Rondvraag/ WVTTK 

▪ Wim: Wie wil aansluiten voor hulp bij organisatie Open bedrijven dag Erp. Wim zet de mail in 
ingekomen stukken.  

▪ Wim; laten we afspreken dat we indien we mailtjes krijgen die voor iedereen nuttig zijn deze 
in op gedeelde mappen zetten, structuur misschien nog aanpassen. 

▪ Colet: vergaderschema 2023, 10 januari ipv 3 januari 
 
8. Afsluiting en volgende vergaderdatum 

▪ Volgende vergadering dinsdag 6 december 19.30 uur Raadhuis  
 

 
 
  


