
 

 

Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen   

 

 

Datum : Dinsdag 5 juli 2022. 

Aanvang : 20:00 uur. 

Locatie : Heemkamer, Herpen. 

Leden dorpsraad : T. van Leeuwen, P. van Roosmalen, W. Kuijken, A. van Griensven, R. van    

                               Haren, A.M. Heere, T. van Beerendonk. 

    Wethouder F. den Brok, wijk(dorp)coördinator Peggy Mulderij, wijkagent    

                           Ron Liefkens en gebiedsberheerder Jasper Peters hebben zich afgemeld.    

Genodigden : Paul van Erp, projectleider St. Sebastianusstraat. 

Aanwezigen : 47 

Notulist : T. van Beerendonk. 

 

 

 

1. Mededelingen door Voorzitter: 

Wethouder, wijkcoördinator, wijkagent en gebiedsbeheerder zijn verhinderd. 

7 juli 2022 is er een bewonersbijeenkomst inzake het viaduct Schaijkseweg in de 

Kriekeput om 19.30 voor wie geïnteresseerd is. 

 

2. Notulen vorige vergadering geen op of aanmerking 

 

3. Presentatie aanpassing St. Sebastianusstraat door Paul van Erp. 

Er zijn na diverse avonden, o.a. met de aanwonenden, weinig opmerkingen 

binnengekomen. 

Kleine aanpassingen zijn gedaan. De goedkeuring is gegeven, de aannemer is al gekozen. 

Het streven is om na de vakantie te starten. 

Het doel is om dezelfde uitstraling als de Rogstraat te verwezenlijken opdat duidelijker 

wordt dat het een 30 km zone is. 

De nieuwe Sint Sebastianusstraat krijgt een rijbaan van 4 mtr. breed met aan allebei de 

kanten 2 fietsstroken, die gescheiden worden door een lijn van keitjes, zoals in de 

Rogstraat daarnaast parkeerstroken. De parallelwegen verdwijnen en worden groen-

stroken. De voetpaden blijven. 

Er worden 20 bomen gerooid, heel snel wordt de boom voor huisnr 34 gekapt. Deze is 

gevaarlijk. De hagen gaan er allemaal uit net als de groene middenberm. 

De bomen komen terug op een andere plek. Er is gekozen voor lindebomen de Tilia 

Heteropylla Prestige en de Tilia Tomentosa  

Er komen 3 verkeersplateau’s, ter hoogte van de Brabantstrtaat, de Waterstraat en de 

Wooistraat. 

En een extra drempel ter hoogte van de brug over de Hertogswetering aan de kant van 

Ravenstein. 

Vanaf de komgrens wordt het fietspad naar Ravenstein weer gescheiden. 

Aandachtspunt, de brievenbus, deze op een veiliger plaats zetten. 

De riolering wordt vervangen, er komt nu 1 vuilwaterriool en 1 hemelwaterriool, de 

aansluitingen worden vervangen tot aan de erfgrens. 

In het plan is rekening gehouden met rolstoelen. 

Als er momenteel nog ergens een rolstoelonvriendelijk traject is, dan willen wij 

dat heel graag weten, misschien kan dat aangepast worden. 

Als alles goed gaat hoopt men het einde van het jaar klaar te zijn. 

Het hangt onder meer af van de te leveren materialen. 

Over de omleiding wordt nog nagedacht evt. samen met de dorpsraad en Martijn van den 

Berg. 

De angst van de aanwonenden is het achteruitrijden en wat met de parkeerplekken ter 

hoogte van Bloom en van Rossum? In de Rogstraat rijdt iedereen al achteruit. 



 

 

In het verleden zijn de laatste opmerking niet gemaakt, aan dit plan is meermalen 

aandacht besteed. Aanwonenden zijn destijds persoonlijk uitgenodigd. 

 

4. STAVAZA 

• Verbouwing Dorpshuis ’t Slotje is gestart en verloopt tot nu toe volgens planning. 

Er is wekelijks overleg, de ringleiding wordt een aandachtspunt. 

De beheerstichting is doende subsidies aan te vragen voor allerlei extra kosten. 

Werkgroepen zijn opgericht oa voor de inrichting en de keuken. 

Er is nog vraag naar mensen die naar de inrichting van de tuin willen kijken net zoals 

klussers die allerlei han- en spandiensten kunnen verrichten. 

• Alcohol en Drugs informatieavond 20 juni. 

Deze avond was in samenwerking met Novadic Kentron, het GGD, Helder theater en 

DR. Ravenstein. 

Het was ons inzien een zeer geslaagde avond. De opkomst was geweldig. 

De acteurs van het Helder theater speelden scenes uit het dagelijks leven, zoals 

iedereen die kent in de omgang met tieners en hun ouders. 

De acteurs betrokken de aanwezigen zo in het spel waardoor er spontaan reacties 

loskwamen. Daarop werd dieper ingegaan.  

Vanuit de aanwezigen wordt het voorbeeld met de zak chips aangehaald……een 

leermoment. 

Al met al heel boeiend, leuk en leerzaam en een voorbeeld voor meer thema-avonden 

in de toekomst. 

• Zienswijze Dorpenweg. 

Op het laatste stuk van Ravenstein naar Oss en vv wordt een vrachtwagenverbod 

toegepast vanaf de rotonde in Haren tot aan de Weg van de toekomst in Oss. 

De angst is groot dat de route door Herpen gekozen gaat worden, zeker als de A 50 

dichtstaat. 

We hebben begrip voor de wensen van Dieden, Demen en Deursen maar wij willen het 

niet op ons bordje hebben. We zitten daar bovenop en hebben ons bezwaren kenbaar 

gemaakt. 

• Zienswijze Verbreding A50. 

Ergens tussen nu en 2032/33 zullen er aanpassingen komen. 

Met Ravenstein en andere dorpen over de Maas is overleg om onze ergernissen, 

mogelijkheden en onmogelijkheden te uiten. 

Belangrijk voor ons is om het gezondheidsrisico vooral niet groter te maken. 

Denk aan geluidsbelasting, co2 uitstoot, etc etc 

Alles staat in de Nota Reikwijdte 

• Buurtpreventie. 

In Overlangel is een enthousiaste groep lopers bezig, in Herpen is een groepje, 

Neerloon heeft er ook een. 

Het doel is gezellig wandelen met oog voor wat er in het dorp gebeurt. 

Het vervangt het witte voetjesproject. 

Als iemand zin heeft om mee te lopen meld je aan. 

• Bankenplan. 

De picknicktafels in het bankenplan komen niet meer terug vanwege overlast. 

Als iemand het nodig vindt om daar dan op zijn of haar kosten een tafel te plaatsen 

mag dat. 

De Zorgcoöperatie het Land van Herpen onderhoudt deze banken. 

Als er vrijwilligers zijn om de banken mee te onderhouden: graag melden bij 

info@dorpsraadherpen.nl 

Het verzoek is om de banken in kaart kan brengen. 

• Zonnepanelen Geluidswal A50  

Werkgroep is gestart om met een concept plan van aanpak te komen, zodat de HEC de 

aandelen kan uitgeven, 

Er is een zonecoach ingehuurd die de werkgroep begeleidt 

• CPO Wilgendaal 3 en 4  

Van Wilgendaal 3 en 4 zijn alle kavels weg alleen het CPO is geen succes, het betrof de 

2 onder 1 kapper en een rijtje van 4. 



 

 

Er was nog een gegadigde over van het CPO en met hem en een andere niet uitgelote 

inschrijver is de gemeente in gesprek gegaan. 

Blijven over de 4 op 1 rij woningen....... 

Dus bij deze doen we een oproep voor de 4 kavels, het zou mooi zijn als er nog een 

idee uit het dorp komt. 

Dus heb je een idee meld je aan bij de DR. info@dorpsraadherpen.nl. 

Of bij Vincent Snels en Peggy Mulder van de gemeente Oss. 

• Namens de gebiedsbeheerder (verhinderd). 

Er is een verzoek vanuit Taurus en Stichting Brabants Landschap voor een extra vee 

rooster in de Zuijdenhoutstraat in Keent. De bewoners zijn daarop tegen. 

Gesprekken zijn gaande een oplossing te vinden de koeien binnendijks te kunnen 

verplaatsen bij hoog water zodat ze dan veilig zijn. 

• Hamelspoel de wind heeft nu vrij spel, dit om de waterkwaliteit op peil te brengen. 

De waterkwaliteit is nog niet goed, dit is bekend bij de visvereniging. 

• Verkeersmetingen waren in de Rogstraat en St. Sebastianusstraat in 2019. 

Onlangs zijn er op voorhand opnieuw metingen gedaan dit met betrekking tot het 

afsluiten van de dorpenweg en om te kijken hoe de mensen zich aan de 

verkeerssnelheid houden. 

Ten opzichte van 2019 is de snelheid bij de Rootskamp van 37 naar 35km gereduceerd, 

constant is de 34 km bij Ad vd Oever, in de Sint Sebastianusstraat is het helaas 

toegenomen van 37 naar 38 Km. 

Als de reconstructie afgerond is volgen er nieuwe metingen. 

We willen ook weten of het vrachtverkeer toeneemt wanneer de dorpenweg dichtgaat, 

dit is nu meegenomen in de telling. 

De weg is ingericht voor een capaciteit van 4000 tot 6000 bewegingen per etmaal. 

We zitten nu redelijk, op 5200 – 5300 bewegingen. 

• Subsidies. 

Huize Maasland voor het kunstwerk. 

H. van Herpen activiteit in september. 

Stichting Herpen Woord en Beeld voor vervanging ANWB info borden. 

 

• Rondvraag. 

- Glasvezelkastje zou omtimmerd en mooi beplant worden, hoe zit dat? 

Peter en Tom gaan dat navragen. 

- Grind op de Brug bij Huisseling, het is spiegelglad na nieuwe asfaltering. 

Wordt melding van gemaakt. 

- Aanwezigen zijn naar de bijeenkomst over de A 50 geweest. 

Daar gaf men het advies om als Dorpsraad te monitoren dat de wensen van de 

minderheid worden meegenomen. Het is heel belangrijkheid dat deze worden 

gehoord. 

Peter neemt dat mee in het eerstkomende gesprek. 

- Rolstoelpad bij het plein is lastig, rolstoelers moeten over de weg en kunnen er 

pas bij fam. Roest weer op. Het betreft de oversteek van het plein naar ‘t 

Schilderke. 

- In de Kloosterstraat worden de auto’s half op de stoep gezet, daar moet de 

voetganger op de rijbaan. 

Dit wordt opgenomen met de wijkagent en de gebiedsbeheerder. 

 

 

5. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering met oproep: 

Draag ideeën/onderwerpen aan. 

Hou vooral de website in de gaten! 

 

 

 

 

 


