
 

Notulen Dorpsraad Erp 

 

Datum vergadering      Tijdstip 

10-01-2023                    19.30u Raadhuis Erp 

 

Deelnemers      

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

Afwezig 
Caro Vilier 
 

 
1 Opening 

Wim opent de eerste vergadering van 2023 
 
2 Mededelingen vooraf 

▪ Inrichting Hertog Jan plein, Frits geeft uitleg wat ze van plan zijn. 
Bankjes worden voor de bomen gezet, beplanting onder de bomen naast de kerk. 

▪ Frits geeft uitleg over de financiën van afgelopen jaar. 
▪ Frits heeft van de voorzitter Stichting Kermis Veghel een evenementenbeleid toegestuurd 

gekregen 
▪ We hebben een brief van de gemeente gekregen betreffende subsidie Dorpsraad Erp 

 
3 Ingekomen stukken 

Mail: Kwafo; bedank mail = Ter kennisgeving aangenomen 
Mail: Alzheimer cafe => mail doorsturen naar Wim 
Mail: Nationaal Comite 4 en 5 mei; feedback geleverd? => doorsturen Willy Bekkers 
Mail: Gemeente Meierijstad; beeldvormende avond, avond genoteerd 
Mail: Gemeente Meierijstad; kerstattentie =>  kerstattentie uitgedeeld 
Mail: Frits; persbericht N279 => ter kennisgeving aangenomen 
Mail: Omroep Meierij => ter kennisgeving aangenomen 
Mail: Stan van Boxtel; openbare bijeenkomst Lokaal Meierijstad – Omnipark Erp, datum 
genoteerd 

 
4 Aangeleverde agendapunten 

Open bedrijvendag (Caro en Aron); datum is vastgesteld op 22 oktober 2023 
Invulling moet nog komen. De Dorpsraad is gevraagd om mee te helpen met het promoten van 
dit event 

 
5 Openstaande actiepunten organisatieschema 

Geen openstaande punten, Wim heeft wat bijgewerkt 
 
6 Socials 

We zijn de laatste tijd een stuk zichtbaarder op de socials, dit willen we doorzetten in 2023 
Graag allen ideeën aandragen voor de inhaakkalender. 



 
7 Rondvraag en wvttk 

Frits:  Kermis trampoline komt niet terug, daarvoor komt vliegtuigjes 
Wim:  Kunnen wij iets met de wensen voor Erp uit de Erpse krant? 

Ideeën voor de Bolst vanuit de Erpse krant, meenemen het overleg met Natascha 
Reuvers? Joost gaat weer contact leggen met Natascha. Vanuit de wijk is de behoefte 
groot 
Kerstmarkt mogelijkheden;  Joost gaat dit bekijken 
Centrum Erp, Terugkoppeling isolatie van de huizen N616, hoort nog bij de afwerking 
van de reconstructie, onze buurtadviseur komt daar nog op terug 


