Dorpsraad Herpen

NIEUWSBRIEF
Zomer 2020

van de Dorpsraad
Voor alle
inwoners van
KoolwijkHerpen
Overlangel
NeerloonKeent

De nieuwe speeltuin in de Kruisstraat

Door Will de Hoog
(voorzitter Dorpsraad Herpen)

Wie had kunnen denken dat
28 januari voorlopig de
laatste openbare Dorpsraadvergadering zou zijn? Dat we
elkaar voorlopig niet meer
zouden kunnen ontmoeten
met velen naast en bij elkaar.
Corona, Corona, Corona…

Achter de schermen is er natuurlijk zeker nog het een
en ander gebeurd!!

spreken en elkaar te kunnen zien,
bijvoorbeeld via Teams en ook middels
podiumbijeenkomsten van de gemeente.
Heel interessant, en fijn dat het kan,
maar geef mij maar mensen om me
heen….

Veel zaken gingen door, wel op bijzondere manieren.
Niet in een groep van een heleboel mensen, maar
ieder zat alleen en thuis. We maakten dan gebruik van
allerlei manieren om toch met elkaar te kunnen

Er is op allerlei fronten weer vooruitgang
geboekt. We willen u doormiddel van
deze nieuwbrief op de hoogte houden
van de lopende zaken van de Dorpsraad.

We vonden als Dorpsraad dat we wel wat mochten
laten horen van ons, voordat jullie zouden gaan
denken, dat we al maanden aan het slapen zijn…

Scenario 1; gymzaal
wordt multifunctionele
ruimte/huiskamer,
toiletgroep, voorgevel
ramen en buitenruimte,
aanpak klein Slotje

Bijpraten over
dorpshuis ‘t Slotje
Na meerdere keren uitgebreid met elkaar; de gebruikers van ’t Slotje, de beheerdersgroep en de
Dorpsraad, gesproken te hebben kwamen er diverse
plannen op tafel. Naast vrijwilligers, waren er ook
mensen die veel verstand hebben van de ins en outs
van een dorpshuis.
Natuurlijk was er architect Maurits Cobben, die
luisterde naar wat de een of de ander wilde en wat er
wel of niet verbeterd, dan wel veranderd moest gaan
worden, dan wel beter ingedeeld en óf
gemakkelijker gebruikt kon gaan worden. Er kwamen
vier verschillende scenario’s, uiteenlopend van een

kleinere renovatie tot volledig
nieuwbouw.
Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen
voorkeuren. Sommigen willen het
duurste, anderen willen enkel zuinig
zijn.

Scenario 2; Zie 1 +
ombouwen gymzaal tot
huiskamer en zolder tot
mogelijk jeugdhonk, extra
isoleren, dak, wanden en
vloer, klein duurzaamheidspakket

Subsidie
aanvragen
Subsidie kan worden
aangevraagd voor een
activiteit die bijdraagt
aan de leefbaarheid
van één of meerdere
kernen.
Goedgekeurde
subsidies

€100,- buurtbusvereniging Groot Ravenstein

We willen u via deze nieuwbrief informeren over de scenario’s die er nu
liggen. Samen met de beheerders en
gebruikers van het dorpshuis wordt
goed gekeken naar wat het beste scenario is voor Herpen.

Scenario’s 3; Zie 2 +
grote zaal wordt
meegenomen
Scenario 4; nieuwbouw
Slotje met alles erop en
eraan

€350,- smartlappenkoor
De Gezellige Noten; 10
jarig jubileum
€500,- toneelvereniging
De Gheselle van de
Spele; 45 jarig jubileum
€250,- Klankbordgroep
NOK eenmalige steun
voor paviljoen

Noteer in je agenda!

15 september 2020

openbare Dorpsraadvergadering in ’t Slotje

Woningbouw

Wandelen en Fietsen in
de Maashorst en
Herperduin

Door Arjan Calatz

Een terugkerend thema in de
Dorpsraad is Wonen. Behoeften zijn
onderzocht, wensen geïnventariseerd
en de uitkomsten besproken met de
gemeente Oss. Uiteindelijk kwam o.a.
Wilgendaal in beeld als locatie om
nieuwbouw te plegen. Vanuit de
gemeente Oss kregen we opnieuw de
uitdaging: inventariseer nog verder
waar behoefte aan is. Dat hebben we

Recent zijn daar initiatieven van lokale
ondernemers in Herpen bijgekomen.
Wonen en werken in Herpen. Al deze
plannen zijn in het vizier bij de
gemeente Oss en wij als Dorpsraad
onderhouden contact met de diverse
initiatiefnemers. Deze processen kosten
tijd. Maar zorgvuldigheid staat voorop.
We zijn erg enthousiast over de plannen
die er nu liggen. Mocht u meer

Vanuit de gemeente Oss kregen we opnieuw de uitdaging:
inventariseer waar behoefte aan is.
gedaan met een aantal woonavonden
in Overlangel en Herpen. En op beide
plaatsen met succes. Er zijn lokale
initiatieven ontstaan voor starters,
doorstarters en senioren.
Verschillende woonvormen en locaties
zijn in beeld.

zorg dat je erbij bent!

Waar staan de grote grazers?
Op verzoek van veel bezoekers is er een kaart gemaakt met
daarop aangegeven waar het begrazingsgebied ligt. Zo zie je
waar het begrazingsgebied begint en eindigt. Hoe je er
omheen wandelt en fietst, of juist doorheen gaat. Oriëntatie is
gemaakt op basis van de wandel- en fietsknooppunten.
Ook lees je wat de gedragsregels zijn en hoe je het gedrag
herkent van een Tauros die nerveus is. De locatie van waar
welke grazers staan, kan afwijken. De grazers bewegen zich
door het begrazingsgebied.
Download de kaart via:
https://www.allemaalmaashorst.nl/waar-staan-de-grotegrazers-begrazingskaart

informatie willen over de verschillende
initiatieven? Stuur een mailtje naar de
Dorpsraad. De leden Arjan Calatz,
Tonny van Beerendonk en Anne van
Griensven houden zich bezig met dit
dossier. Ook zal binnenkort op onze
website meer informatie te vinden zijn.

Basisschool ’t Schrijverke
Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest
met mensen van de gemeente en met de
buurt. De plannen, voor zover bekend,
zijn toegelicht aan de hand van schetsen.
De omwonenden worden betrokken bij
allerlei zaken, die meespelen rondom de
nieuwe school. Er zijn bijvoorbeeld
bijeenkomsten geweest over de
groenvoorziening rondom de school;
over de zoen – en zoefstrook, over het

parkeren van zowel ouders, als omwonenden en
personeel natuurlijk. De omwonenden laten
zich goed horen en krijgen ook genoeg
antwoorden terug van de gemeente.
Er is ook een avond geweest voor de mensen die
op de Wilgendaal wonen in de buurt van het
noodgebouw. Zij waren goed vertegenwoordigd
en hebben kennis genomen van wat er gaat
gebeuren.

Ook dachten ze volop constructief mee over het
reilen en zeilen op de Wilgendaal, later.
Voorzichtige planning tot nu:
Medio juli: sloop gebouw huidige school
Medio september: start nieuwbouw school
Ga ook eens kijken op de Wilgendaal, daar kun je
al zien waar de leerlingen van basisschool ’t
Schrijverke het komend jaar les krijgen.

DIJKVERBETERING
& BOSOMVORMING
Cuijk, Ravenstein
Door Tom van Leeuwen

Het klimaat verandert.
Dat betekent dat het
water in de Maas in de
toekomst steeds vaker erg
hoog staat. Het gebied
moet daarom voldoen aan
de nieuwe normen voor
waterveiligheid. Dat is de
reden waarom
Waterschap Aa en Maas
aan de slag gaat om de
dijk tussen Cuijk en
Ravenstein te verbeteren.

Wat gaat er
gebeuren?
Er wordt geïnventariseerd naar mogelijkheden waar de
Maasdijk tussen
Ravenstein en Cuijk
kan worden vehoogd
c.q. versterkt.
Er moet worden gezorgd dat het gebied
voldoet aan de
nieuwe normen van

2050 voor waterveiligheid, de grond rond de
Maasdijk wordt mogelijk
op gehoogd en het gebied
moet aantrekkelijker
gemaakt worden voor
gebruikers en omwonenden.

“Bosomvorming Herperduin”
Een aantrekkelijker en gezonder bos via de bodem.

Herperduin

Planning
In 2020 wordt door
middel van een
belevingsonderzoek
onder dijkbewoners en
belangstellenden,
informatie verzameld
over het dijktraject.
In de periode 2020-2023
vindt de verkenningsfase
plaats. Werkgroepen werken samen met dijkbewoners en belangstellenden.
In de periode 2022 -2025
wordt het plan uitgewerkt.
In de periode 2025-2028
zal de uitvoering plaatsvinden.
Bewoners en belangstellenden worden op de
hoogte gehouden via
diversen media. U kunt
zich aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief op
www.aaenmaas.nl

Afgelopen winter vonden
er werkzaamheden
plaats in De Maashorst
en Herperduin, met als
doel de natuur robuuster
te maken. Deze activiteiten zorgen op den duur
voor het herstel van het
natuurlijk watersysteem,
een aaneengesloten
natuurlijk gebied en
bodemherstel om de
effecten van verzuring te
verminderen.
In Herperduin zijn in de
afgelopen winter nieuwe
bomen en struiken
aangeplant die de
weerbaarheid van het
bos vergroten tegen
verzuring en klimaatsverandering.

Daarnaast leveren ze een
bijdrage aan de biodiversiteit.
Het opheffen van de onbalans
in de bodem gebeurt via
verschillende maatregelen die
afgelopen winter al hebben
plaatsgevonden.
Een van de belangrijke maatregelen is het aanplanten van
boom- en struiksoorten met
een goed verteerbaar strooisel. Binnen de begrazing
wordt het plantsoen verstopt
onder braamstruwelen,
meidoorn-struiken of onder
de boom-kronen van omgevallen bomen.
Daar waar onvoldoende
beschutting is om te planten,
wordt ten behoeve van de
aanplant een beperkt aantal
bomen omgeduwd om in de
liggende boomkronen te
kunnen planten. Deze
plekken beschermen de
boompjes op een natuurlijke
manier tegen de grazers in
het gebied. Zo planten we
ongeveer 20 verschillende
soorten bomen en struiken.
Wilt meer informatie of heeft
u vragen? Mail naar:
t.m.vanleeuwen@hotmail.com

Wij zijn op
zoek naar…
Mensen die in
het zonnetje
gezet mogen
worden!
Ken jij iemand die de afgelopen
bijzondere periode klaar heeft gestaan
voor een ander, woont in het
Dorpsraadgebied en eigenlijk wel in het
zonnetje gezet mag worden?
Die persoon die gewoon even wat vaker
binnen liep bij de buurvrouw of
boodschappen bracht bij de man om de
hoek?
Laat ons het weten en wij zetten deze
persoon in het zonnetje!
Stuur een mail met naam, adres en
natuurlijk de reden waarom naar:
Dorpsraadherpen@gmail.com

De reconstructie van het
‘Alard van Herpenplein’

Eerlijk is eerlijk: de reconstructie van het
Alard van Herpenplein kent een hele lange
voorgeschiedenis, maar binnenkort gaat
het dan toch gebeuren.
Het ontwerp is tot stand gekomen met
inspraak en ideeën van alle Herpenaren,
stichtingen, buurtbewoners, verenigingen
en ondernemers.

Zoveel mogelijk wensen
zijn ingepast en het plan
is in het najaar van 2019
gepresenteerd in ’t Slotje
aan alle geïnteresseerden. De opkomst was
groot en we merkten dat
ook de betrokkenheid
groot was.
De uitvoering van het
project zou plaats vinden
in de periode tussen
carnaval en het Herps
mertje om overlast voor
deze evenementen tot een
minimum te beperken.
Maar door leveringsproblemen van materialen is
de uitvoering nu opgeschoven tot na de zomervakantie. In september zal
de schop in de grond gaan!
Enig voorbehoud moeten
we wel maken omdat kabels en leidingen verlegd
moeten worden en dat
moet in de planningen van
de nuts-bedrijven ingepast
worden. Ook moeten er
nog milieukundige en
archeologische onderzoeken plaats vinden.

Ontwerp van het nieuwe dorpsplein in Herpen

Als alles dan volgens plan
verloopt hebben we voor
het einde van het jaar een
prachtig nieuw dorpshart!
Hierbij een schets van hoe
het eruit komt te zien en
als je meer wilt weten, kun
je kijken op de site van de
gemeente www.oss.nl en
zoeken op ‘Alard van
Herpenplein’.

SNELHEID IN HET DORP

GROENPLOEG
HERPEN EN OVERLANGEL

Doorgaande weg Herpen en de Broekstraat

Weet u wat de groenploeg
allemaal doet?

Veel is er te doen geweest over de snelheid van
het verkeer door Herpen, met name in de St.
Sebastianusstraat, Rogstraat en Broekstraat. De
Dorpsraad is hier al lang mee bezig, samen met
de gemeente, Politie en Veilig Verkeer
Nederland om de daarmee gepaard gaande
overlast in te dammen. Hoewel de metingen
van de afgelopen jaren laten zien dat er wel te
hard wordt gereden, maar niet extreem,
ervaren de aanwonenden deze overlast wel. De
doorgaande weg door Herpen voldoet sinds de
reconstructie aan de normen van een ’30 km’
weg, met gelijkwaardige kruisingen (rechts
heeft voorrang!). Nog meer verkeersremmende
maatregelen (sluizen en drempels) zal volgens
verkeersdeskundigen juist voor meer overlast
zorgen (trillingen e.d.). We zetten daarom
voortdurend in op ‘bewustwording’ en proberen
te sturen op het gedrag van de weggebruikers;
dit zijn ook vaak onze eigen dorpsgenoten!
Na de reconstructie van het Alard van
Herpenplein, waarvan we denken dat dit de
overlast ook vermindert, wordt er weer
aandacht besteed aan het gedrag en de
bewustwording van de weggebruikers. Nu de
tijdelijke school in de Wilgendaal staat, zijn de
gemeente, politie en VVN samen met de school
druk doende om het verkeer in deze wijk en de
aanrijroutes (o.a. de Broekstraat) veilig te
maken voor de schoolgaande kinderen en de
aanwonenden. Ook hier wordt een beroep op
ons allemaal gedaan:

U heeft ze vast wel eens gezien, uw eigen
buurtbewoners bezig met het knippen van
hagen en het onderhouden van plantsoenen in
uw wijk. Al vele jaren is er op initiatief van een
aantal buurtbewoners en de Dorpsraad een
groenploeg actief in Herpen, de wijken ’t
Hoefke en Wilgendaal en in Overlangel. Met
de gemeente is afgesproken dat bepaalde
hagen en plantsoenen onderhouden worden
door onze vrijwilligers. De Dorpsraad stelt
professioneel gereedschap beschikbaar en we
houden een keer per jaar een vergadering met
een versnapering als dank voor hun
vrijwilligerswerk. De drijfveer van onze
vrijwilligers is niet alleen een mooie en goed
onderhouden wijk, maar ook om iets te willen
doen voor de leefbaarheid in ons dorp, de
gezelligheid onderling en het contact met
buurtgenoten.

Ga zoveel mogelijk met de fiets, te voet
en matig uw snelheid!

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Haagjes in onderhoud door groenploeg

Dit prachtige initiatief blijven we als
Dorpsraad graag ondersteunen, maar we zien
in de wijk Wilgendaal dat we een aantal
vrijwilligers tekort komen. We hebben laatst
middels een huis aan huis brief een oproep
gedaan, maar hier is helaas te weinig respons
op gekomen.
Daarom roepen we u op zich aan te melden als
vrijwilliger van de groenploeg Herpen, in dit
geval het liefst mensen uit wijk Wilgendaal,
maar daarbuiten mag natuurlijk ook.
Voelt u zich geroepen een kleine bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid in ons dorp?

Meld
u
dan
vrijwilliger!!

aan

als

Aanmelden bij Peter van Roosmalen (0650897319)

E-FIBER

Glasvezel in heel het
Dorpsraadgebied
Op dinsdag 26 mei heeft wethouder Frank den
Brok op een feestelijke wijze het startschot
gegeven voor de aanleg van het
glasvezelnetwerk in Oss. De aanleg van
glasvezel gaat nog dit jaar van start, mogelijk
zelfs als eerste in Herpen! Met glasvezel
beschikt u over nog sneller internet èn spaart u
het milieu: glasvezel kost 60% minder energie.
Nieuwsgierig? Kijk op:
www.e-fiber.nl/project/oss/

Tot slot

Leden Dorpsraad
Herpen

Bedankt voor het lezen van onze nieuwbrief. We hopen u hiermee, voor dit moment, voldoende op
de hoogte gebracht te hebben van de projecten die lopen in en rondom Herpen. Op dit moment
wordt er hard gewerkt om de website van de Dorpsraad te vernieuwen, zodat het mogelijk wordt
om ook daar informatie te vinden over de lopende projecten. Mocht u vaker op de hoogte gebracht
willen worden van wat er speelt en leeft in het dorpsraadgebied kom dan naar onze openbare
vergaderingen. U moet zichzelf wel even aanmelden door een mail te sturen naar de secretaris.
Heeft u nog vragen, tips of wilt u wat kwijt, laat het ons dan weten!

Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Anne van Griensven ( Penningmeester)
Tom van Leeuwen
Neeltje Arts
Arjan Calatz
Peter van Roosmalen

E-mail: dorpsraadherpen@gmail.com

Kijk op site en volg ons op facebook!

