
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

07-02-2023                    19.30u Raadhuis Erp 

 

Deelnemers      

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

 
1. Opening en welkom 
 
2. Mededelingen vooraf 
 
3. Ingekomen stukken 

▪ Mail: Uitnodiging Platformbijeenkomst 4 april om 19.00 uur. Dit valt tegelijk met onze vergadering van 
april, omdat de agenda het toestaat, besluiten we om met zijn allen naar de bijeenkomst te gaan en 
de vergadering te laten vervallen. Waar deze bijeenkomst is, wordt later nog bekend gemaakt. 
(secretariaat meld ons aan) 

▪ Mail: Landelijke opschoondag op 18 maart, we gaan dit bekend maken via onze socials en we hebben 
hem ook gemaild naar de deelnemers van de ZAP bedankavond ( zie agendapunten) 

▪ Mail: Vrijheidsmaaltijd op 5 mei heeft Wim al toegezegd dat we gaan deelnemen 
▪ Mail: Uitnodiging van de AED werkgroep Mariaheide om deel te nemen aan hun vergadering. Wim 

gaat doorgeven dat we niet aansluiten 
▪ Mail: Uitnodiging Beeldvormende avond 9 februari aanstaande over het beheer en openbare ruimte, 

hier gaan Joost en Wim naar toe. 
▪ Mail: Uitnodiging 80 jaar vrijheid vieren is ook op 4 april, omdat deze samenvalt met de 

platformbijeenkomst gaan we hier niet naar toe. 

 
4. Aangeleverde agendapunten vanuit commissies en werkgroepen 

▪ Intocht Carnaval 2023 (Wim) 
We spreken af om 10.30 bij het Raadhuis. 

▪ Woningen Bolst en Seniorenwoningen (Wim) 
Joost en/of Wim gaan contact opnemen met Natasja Reuvers vanwege het uitblijven van inrichting 
van trottoir en/of parkeerplaatsen bij de woningen op de Bolst 

▪ Woonmarkt (Wim)  
De seniorenraad gaat na de succesvolle verkeersmarkt een woonmarkt organiseren. Deze is bedoeld 
om de ouderen te laten nadenken over waar ze later willen gaan wonen. De bedoeling is om 
informatie te verstrekken en ook op te halen. Datum is nog niet bekend 

▪ Bedankavond Afvalpakkers (Caro) 
Deze avond is erg goed verlopen, Doel was om mensen te informeren en samen te brengen en dit is 
gelukt. Deelnemers hebben een mail gekregen met daarin verzameld wat er voor ideeën zijn geopperd 
op die avond en de oproep gedaan om samen deel te nemen aan de landelijke opschoondag op 18 
maart. Caro en Suzanne gaan samen zitten om te kijken welke van de ideeën kunnen worden 
uitgewerkt 

▪ Kosten Kop van Jut (Joost) 
▪ Nieuwe Carnavalsoutfit (Joost) 



 
5. Openstaande actiepunten Organisatieschema 
 
6. Socials 
 
7. Rondvraag/ WVTTK 

▪ Wim: zebrapad bij Simeonshof, uitzicht/overzicht is niet goed, wellicht onderzoeken of dit 
anders kan? 

▪ Frits: voorstel om een clown in te huren die ballonnen vormt en uitdeelt tijdens de opening 
van de kermis op vrijdagavond? 

▪ Wim: waar gaan we het geschonken geld van organisatie 7th Sunday ( € 1600,) aan 
besteden? 

 
8. Afsluiting en volgende vergaderdatum 

▪ Volgende vergadering dinsdag 7 maart 19.30 uur Raadhuis  
 

 
 
  


