
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

06-12-2022                    19.30u Raadhuis Erp 

 

Deelnemers      

Wim van Geelkerken, Frits van den Tillaart, Joost de Krieger, Colet Timmers, Caro Vilier, Suzanne Offermans, 
Aron Evers 
 
Gast: Kwafo Acquaah Arhin (PvdA raadslid Meierijstad) 

  
 

 
1. Opening en welkom 

   Welkom heer Kwafo Acquaah Arhin, die onze vergadering vandaag bijwoont 
 
2. Mededelingen vooraf 

▪ Joost: Buurtbus update;  rondgevraagd over de bezetting van de bus.  
Van de nieuwe buurtbus merken ze nog eerder een stijging dan een daling in het reizigersaantal. Ze 
zijn blij met de nieuwe buurtbuscollega’s omdat ze niet alleen alle reizigers kunnen vervoeren (in de 
spits). Ze hebben meegemaakt dat ze reizigers moesten laten staan vanwege een volle buurtbus (8 
personen). Dat gaf aan beide kanten een naar gevoel. Tot en met week 47 hebben ze 10.369 reizigers 
versjouwd 
Wat is nu de volgende; voorstel van Wim om het over een langere periode monitoren en het aantal 
reizigers delen met Arriva. Joost wil in ieder geval de getallen wel doorzetten naar Arriva. 
Is het mogelijk om te kijken op welke tijden er mensen zijn blijven staan? 

▪ Suzanne: Met Caro samen gezeten over het zwerfafval, ze zijn met Facet (bedrijf voor afval) in gesprek 
hierover om een presentatie gegeven. Nu is even de vraag of we 16 januari halen om wat te 
organiseren 

▪ Frits; contact gehad met Reny over de twee kleuren in de straat Heezestraat en over de losgereden 
stenen bij de Schansoord, de materialen zijn er nog (steeds) niet. 

▪ Frits; Het corona monument is nu helemaal klaar, echter de verlichting is er nog niet, dit zou verzorgd 
worden door het Molenpark zelf (Bart vd Rijt). Bart gaat een spot op de lantaarnpaal maken 
Donderdag een gesprek met Johan vd Rijt over de inrichting van het Hertog Jan plein. 

 
3. Ingekomen stukken 

▪ Mail: Ad vd Heijden – reactie mail MER windenergie => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: Nadia Hamzic – Greenwheel deelauto’s => Joost gaat hun aanschrijven of er ook een pilot in Erp 

kan starten 
▪ Mail: Dirk Munsters – aanpassing evenemententerrein Erp => Wim gaat reageren en ter kennisgeving 

aangenomen 
▪ Mail: Wim vd Rijt – verslag voorzittersoverleg => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: Helmut Henst – Handboek goed bestuur => ter kennisgeving aangenomen 
▪ Mail: Reny – vrijheidsmaaltijd 2023 => vrijdag 5 mei, voorstel is tussen 17.00-18.30 (kijken of wij de 

bewoners vanuit het Simeonshof erbij kunnen betrekken). We gaan dit meenemen met ons 4-5 mei 
commissie en die mail doorsturen naar de heemkunde 

 



 
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen 

▪ Verkeerintensiteit meeting (Joost) 
Uit eigen interesse gaan mailen voor de resultaten en wat er mee gedaan werkt. Ze gebruiken de info 
voor het maken van het beleid van de gemeente. Uiteindelijk reactie gekregen en om de info te krijgen 
wordt voorgesteld om een afspraak te maken. 

▪ De Bolst plan 5 – voet en fietspad (Joost) 
Redelijk zeker dat er een voet/fietspad tussen 2 huizen op Oudveld. Verder over fase 5, zijn nu de 
beplanting en speeltoestellen aan het inplannen. 
Wim gaat nog contact leggen met Natascha over de ontsluiting weg, moet nu eindelijk antwoord op 
komen. 
Kavelverdeling fase 5 gaat lijken op fase 4 

▪ Donatie Par-T (Wim) 
We hebben een donatie cheque gekregen van 5.000 euro samen met Boerdonk en Kelkdonk, wij 
krijgen daarvan 1666,- . Wim stelt voor om dit te gebruiken met iets tastbaars, doel is om dit in het 
eerste kwartaal van 2023 te besteden. 

▪ Cadeau Edwin van Wanrooij (Wim) 
Ipv een etentje vraagt hij of dit bedankje ook in de vorm van een donatie voor zijn deelname aan de 
Alpe d’Huzes mag zijn. We zijn het daar allemaal mee eens en gaan dit ook doen. En daarnaast blijven 
we hem uitnodigen voor de jaarlijkse BBQ. 

▪ OneDrive / Website (Wim) 
Waar staan de documenten? Dit is nu bekend 
Is er ook een back up voor de website? Ja de bedoeling is dat Joost en Aron het ook kunnen. 
Donatie van Par-T nog plaatsen op de website onder stukje nieuws. 

▪ Organisatieschema (Wim) 
Organisatie schema? => deze was pers ongeluk op de verkeerde plek neergezet 

▪ Opendag bedrijven (Wim) 
Aron heeft contact gehad met Paul, er staat nu voor 19 december een overleg gepland over wanneer 
de dag is en wat het programma gaat zijn. Caro gaat ook aansluiten bij deze vergadering 

▪ Carnaval (Wim) 
Jan Kerkhof heeft contact gelegd met Wim voor het boekje. Het thema is Vruuger.  
We moeten de foto uiterlijk inleveren op 24 december bij Jan. Foto maken op bij Boerenbond 
museum, Frits gaat contact leggen en dan zsm een afspraak inplannen. 
Intocht: er zijn andere ideeën ontstaan, maar wij organiseren het dus wij bepalen het programma. 
Frits, Wim en Aron gaan nog om tafel met de Uilen en de Lindenfluiters hierover. 

▪ Status kas 2022 (Wim) 
Frits geeft inzicht 

▪ Kerstwens en nieuwjaar (Wim) 
zullen we dit jaar weer een foto maken, ja gaan we doen, misschien bij het boerenmuseum in de 
kerststal. 

▪ Afspraak Wethouder van Burgsteden (Wim) 
Verkeer en openbare ruimtes, Wim heeft hem aangesproken bij de verkeersmarkt, wil met hem rond 
de tafel gaan zitten samen met Joost 

▪ Wijkschouw (Wim) 
Toon Kerkhof aangesproken over de status van de wijkschouw, blijkbaar zijn bijna alle punten 
afgewikkeld op 1 puntje na. Hebben alleen niets hierover gehoord. 

 
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema 

▪     Nu geen punten open, alleen de vraag aan iedereen om het te updaten in OneDrive 

  
6. Socials 

▪ Update gegeven over de stand van zaken voor onze socials 
▪ Inhaakkalender; Colet gaat deze digitaal nog zetten en de vraag is aan allemaal om deze mee helpen 

aan te vullen. 
▪ Foto gemaakt voor plaatsen op de socials (laatste vergadering 2022 van de Dorpsraad) 

 



7. Rondvraag/ WVTTK 
▪ Caro: actiepunt; digitale kerstgroet aanvragen bij de gemeente 
▪ Wim;  Willem Ederveen wil misschien aansluiten bij de Dorpsraad, Wim gaat contact met hem leggen 

 
8. Afsluiting en volgende vergaderdatum 

▪ Volgende vergadering dinsdag 10 januari 19.30 uur Raadhuis  
 

 
 
  


