Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen
Datum
Aanvang
Locatie
Leden dorpsraad
Genodigden
Aanwezigen
Notuliste

: Dinsdag 28 september 2021
: 20.00 uur
: Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen
: W. de Hoog, A. van Griensven, N. Arts, P. van Roosmalen, T. van
Leeuwen, A. Calatz, T. van Beerendonk,
: Johan der Schoot, wethouder, Jasper Peters, gebiedsbeheerder.
: Ron Liefkens, wijkagent, Wim van Hoogstraten initiatiefnemer.,
Vincent Snels, gemeente Oss.
: 85
: T. van Beerendonk

1. Voorzitter Will de Hoog verwelkomt de aanwezigen op onze eerste vergadering na de
lockdowns.
2. Terugblikken:
NOK TOGl
Neeltje Arts: op de locatie van TOG zal in de komende jaren een MFA worden
gerealiseerd. De gronden zijn aangekocht en stichting HONK is geformeerd. Het vergt
extra ruimte en geld om het gebouw voor de gemeenschap toekomstbestendig te
maken, dit moet door de gemeenschap wordt opgebracht of ingezameld. Er is gevraagd
om de wandeltocht naar Santiago de Compostella van Henk Swinkels onder de
aandacht te brengen, hij wil hierdoor geld inzamelen voor extra ruimte en de
inventaris.
Meer informatie vindt u meer op https://www.stichtinghonk.nl

-

- Alard van Herpenplein
Peter van Roosmalen: het project is al eerder opgestart, in 2020 zijn de
werkzaamheden begonnen en het plein is in 2021 feestelijk geopend.
De Dorpsraad heeft een vlag (replica van de zwaan) geschonken, deze mag gebruikt
worden bij speciale gelegenheden.
Er zijn nog wat restpuntjes, hier wordt aan gewerkt door het IBOR
- School
Will de Hoog: de verbouwing van de school nadert het einde, er is een prachtig gebouw
gerealiseerd met een mooie gymzaal. De omwonenden ervaren nu nog last door het
aanpassen van de infrastructuur.

Slotje
Anne van Griensven,
er is een gebruikersoverleg samengesteld, bestaand uit een bestuurslid van ‘t Slotje,
bestuurslid van de Coöperatie, deze spreekt namens de gebruikers van ‘t Slotje, en
Anne namens de Dorpsraad. Iedere 3 weken vindt er overleg plaats en dit is vooral
bedoeld om allerlei vragen die er zijn op te helderen: denk aan wat wil je met
duurzaamheid, hoe worden de ruimtes verwarmd, hoe gaat het er uitzien, komt er een
gezamenlijke grote ruimte, komt er een keuken, en kan iedereen deze gebruiken of
kunnen we gaan delen. De bovenmeester woning is erbij gekomen, hoe wordt die
ingezet? Al dat soort vragen worden overwogen en besproken en dan pas worden
knopen doorgehakt. De bedoeling is dat er in november een definitief ontwerp ligt. Er
wordt in fases verbouwd, dat betekent dat eerst de gymzaal en het woonhuis aan de
voorkant gedaan worden. Als die klaar zijn gaat het kleine Slotje en de andere lokalen
verbouwd worden. Als allerlaatste komt de grote zaal aan de beurt, zo kunnen zoveel
mogelijk ruimtes wel gewoon worden en hoeft geen gebruik gemaakt te worden van de
noodlocatie. Planning zoals die nu is: maart 2022 start en kerst 2022 oplevering.

-

Waterkwaliteit Hamelspoel
Tom van Leeuwen: Doordat het water stil staat, het 6 tot 8 m diep is, door de
bosschages er te weinig wind over het water gaat, en er in de herfst best veel bladafval
is, is in de bovenlaag van de vijver een zuurstoftekort ontstaan, waardoor vissterfte is
ontstaan.
De vissen zijn eruit gehaald, de karpers zijn geschonken aan Ravenstein, de overige
vissen zijn in de Hertogswetering teruggeplaatst.
Er ligt een plan om meer zuurstof in het water te brengen door wind over het
Hamelspoel te krijgen. Hierdoor worden bosschages uitgedund aan de zuidwestelijke
hoek, dus aan de kant van de Wooijstraat. Er wordt een moeras aangelegd met
zuurstof brengende planten en in de toekomst wil men drijvende eilanden neerleggen
waardoor ook meer zuurstof in het water komt.
Er komt een visplan om te bezien welke vis het beste in de Hamelspoel past.
Voor meer informatie, zoek contact met Tom: tom@dorpsraadherpen.nl

-

Zonnepanelen op de geluidswal van de A50
Johan van der Schoot:
Het Klimaatakkoord wordt bij de gemeentes neergelegd, ze moeten een visie hebben
ten aanzien van de warmtetransitie: er moet bespaard worden op energie, terwijl
tegelijkertijd meer opgewekt moet worden door elektrisch verwarmen, elektrisch rijden,
elektrisch koken, want we moeten van het gas af. In Oss is grotendeels gekozen voor
windmolens, maar er komen ook zonnevelden. Zo is het idee ontstaan om de wal aan
de A50 in Herpen vol te leggen met zonnepanelen.
Echter voordat zoiets werkelijk gaat plaatsvinden wordt goed onderzocht of dit haalbaar
is. Dit onderzoek is nu in gang gezet en men wacht dit af.

-

Vincent Snels: in de nieuwbouw worden de regels energie neutraal bouwen toegepast,
echter deze vervangen maar 1% van alle woningen. Statistisch gezien betekent dit dat
het 100 jaar duurt alvorens alle woningen zouden zijn aangepast. Dus voor bestaande
woningen schiet het niet op. Men is op zoek gegaan: op welke manier kunnen we in
Wilgendaal een warmtesysteem toepassen welk uitgebreid kan worden om vervolgens
woningen uit de omgeving aan te sluiten.
We hebben nu geen zeggenschap bij energiebedrijven, die doen wat ze willen subsidies
gaan naar het buitenland.
Dus je moet het samen als inwoners gaan regelen. Je hebt er dan ook zelf profijt van.
De vraag is ontstaan kunnen we de wal gebruiken ten dienste van de inwoners/
energietransitie en hoe kunnen we die inzetten voor de inwoners.
Alles is in nu onderzoek, en is het een rendabel project?
Het is een rendabel project: en het is van, voor en door dorpen en hun inwoners.
Op https://www.postcoderoosregeling.nl vind je meer.
De vraag is of wij dit als inwoners samen met de gemeente Oss willen doen.
Vraag uit de zaal:
Hoeveel vermogen wekt het op en is samengaan zinvol, bijna iedereen legt ze nu op het
dak?
Het verschil van samen gaan is samen inkopen en dan heb je samen financiële bijdrage
en gewin.
Als je het op je dak legt dan zie je dat gelijk terug op de meter.
Maar de vraag is wil je ze op het dak, kan het op mijn dak, wat doet het met het
dorpszicht.
Bij een postcode project stelt de overheid de randvoorwaarden.
Wat is het voordeel in de toekomst?
Je moet een omgevingsvergunning hebben voordat je subsidie aanvraag kunt doen, dus
je maakt weinig kosten aan de voorkant voordat je zeker weet dat je subsidie krijgt. Als
je de subsidie krijgt, krijg je hem voor 15 jaar.

Wat is de opbrengst van de windmolens die Oss gekozen heeft?
1 windmolen levert de energie van een 13 -14ha zonneveld
Het Zonneveld in Herpen betreft een gebeid van 1,7 ha dit telt ca 8000panelen
Hoe zit het met postcode 5373, zijn daar voldoende deelnemers?
Als het project vormgegeven wordt, gaat men bekijken welke postcodes erin te
betrekken.
Het zonneveld is goed voor 750 huishoudens, hebben ze echter allemaal een elektrische
auto dan wordt dat 375.
Buurtpreventie
Arjan Caltz: dit project loopt al een paar jaar en het is de opvolger van het witte
voetjesproject. Dit wordt nu verder uitgerold. Hij stelt Ron Liefkens voor, de nieuwe
wijkagent en opvolger van Wim Plank.
Ron Liefkens:
Hij werkt samen met collega Dorina Louwers. Men kan ze beiden bereiken op het
algemene nummer 0900 - 8844
Ron neemt het buurtpreventie project over van Wim Plank, die de vader was van het
Witte Voetjes Project.
Vooral in de donkere dagen bezoekt men wijken en probeert men mensen bewust te
maken over het afsluiten van deuren, poorten, auto’s ed, dit om diefstal en inbraak zo
moeilijk te maken. Wordt hier niet aan voldaan dan wordt er een wit voetje
achtergelaten.
In de Ruwaard is dit op een heel nieuwe manier opgepakt door de wijkcoödinator van
de gemeente Oss, Peggy Mulderij, die ook onze wijkcoödinator is.
Er wordt meer gekeken naar het sociale vlak, meer omkijken naar anderen en wat
kunnen we samen bereiken. En hoe is dat voor mij in mijn wijk.
Er zijn best wat mensen voor nodig, wie voelt zich aangetrokken en wil aanhaken?? In
het najaar wordt er weer een cursus gegeven.
In Neerloon en Overlangel loopt dit project al en daar heeft men via WhatsApp groepen
rechtstreeks contact met de wijkagent.
Mocht het je aanspreken mail naar info@dorpsraadherpen.nl

-

Pauze;
3. Toelichting op het woonplan Hofje Wilgendaal alwaar 13 levensloopbestendige woningen
worden gerealiseerd voor senioren van 55 jaar en ouder.
- Wethouder van der Schoot, Vincent Snels: initiatieffase Woningbouw Herpen
- Wim van Hoogstraten: uitgangspunten en achtergronden op Hofje
- Wouter Princen: presentatie uitwerking ontwerp 13 woningen
- Notaris Rom van Drongelen: erfpacht
- Makelaar Ron Cheizoo: verkoop
- Bouwbedrijf Reuvers, Rick Bosch: verdere voortgang
Arjan Calatz: in het verleden is al een bijeenkomst geweest over fase 3 en 4 van de
Wilgendaal. Naast alle sociale huurwoningen, starterswoningen en zelfbouwkavels is daar
ook een plan gepresenteerd voor een aantal levensbestendige seniorenwoningen.
Alle genodigden vertellen over hun betrokkenheid bij dit plan.
De initiatiefnemers zijn Wim van Hoogstraten en Herman Heurkens; hun doel is het
terugdringen van eenzaamheid en om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, met
oog voor elkaar.
Samen met Kantoor Princen is een carrévormig bouwplan ontwikkeld met dertien
levensloopbestendige woningen en een gezamenlijke ontmoetings- en fitnessruimte.
In het midden wordt een parkje gesitueerd met jeu-de-boules-baan en een kleine
speeltuin voor de kleinkinderen. De doelgroep bestaat uit ouderen die nog zelfstandig
wonen en dat zo lang mogelijk willen volhouden.

Het hofje wordt gevormd door zes vrijstaande huizen met garage, twee tweekappers en
een blok van drie woningen. En dat alles op een halve hectare grond.
Het onderhoud van de ruimtes aan groen wordt onderhouden middels een VVE, hierin
kan iets over worden afgesproken, misschien willen sommige aanwonenden wel
tuinieren.
De bewonersgroep Hofje Wilgendaal moet alleen nog een knoop doorhakken over de
vraag of de grond voor de woningen gewoon verkocht wordt of dat de optie van
erfpacht mogelijk is.
Volgens Rom van Drongelen kan behalve de grond aan te kopen, erfpacht een manier
zijn om voor een lager bedrag in een mooi huis te kunnen wonen. Je betaalt dan
jaarlijks een erfpachtkanon aan de grondeigenaar. De investering is op die manier veel
minder en de kanon is ook fiscaal aftrekbaar.
Deze erfpachtkanon is gekoppeld aan de marktrente en kan bij verkoop worden
doorgeleverd. Op langere termijn worden hier afspraken over gemaakt.
Nadeel van erfpacht kan het gevoel zijn dat je geen eigenaar bent van de grond.
Ron Cheizoo benoemt de sociale cohesie in dit plan en de auto die je voor de deur kunt
zetten, evenals de mogelijkheid van een aflossingsvrije hypotheek. Cheizoo neemt de
woningen in de verkoop, over de exacte prijs konden nog geen uitspraken worden
gedaan.
Bouwbedrijf Reuvers staat klaar om het project te realiseren.
Is uw interesse gewekt, u kunt zich melden bij Cheizoo.
U wordt dan op de hoogte gehouden over het verloop van het project, meer hierover
https://www.cheizoomakelaardij.nl/aanbod/nieuwbouw-in-voorbereiding/
6. Mededelingen

-

Informatie Gebiedsbeheerder
Jasper Peters: de speeltuin aan het Runstuk; dit is on-hold gezet vanwege de
toekomstplannen van de Plus, dit is gecommuniceerd met de initiatiefnemers.
Met de toekomstige bewoners van de Hoeves aan het Gepkespad is reeds
gecommuniceerd wat betreft de inrichting van de openbare ruimte.
Er zijn klachten over een bankje in de Heuvelstraat/ Aalstvoortseweg, hier wordt
naar gekeken.
De St Sebastianusstraat wordt op dezelfde manier heringericht als de Rogstraat.
Het heeft de aandacht van het IBOR. Zodra er tekeningen zijn wordt in gesprek
gegaan met omwonenden en de DR

Informatie Wijkagent
Ron Liefkens: wat betreft diefstal, jeugdoverlast, inbraken of gedrag van mensen: die
cijfers zijn er altijd maar er zijn geen zorgelijke signalen in Herpen eo.
Mocht je vreemd gedrag zien van bijv. iedere keer dezelfde auto die voorbijrijdt: hij is
bereikbaar op instagram:
https://www.instagram.com/wijkagent_herpen_ravenstein/

7. Subsidieaanvragen:
De afgelopen 1,5 jaar zijn de volgende subsidieaanvragen gehonoreerd:
-

H van Herpen

-

Zonnebloem 2 x

-

Zorgcoöp

-

Buurtbus

-

Schrijverke

-

Gezellige noten

-

70 jaar bestaan toneelvereniging

-

Buitenspeeldag

-

Hobbymarkt

8. Rondvraag
Hoe zit het met het toekomstplan voor het uitbreiden in Herpen ten aanzien van de
woningbouw.
Inbreiden tussen de huizen is beperkt.
Uitbreiding is grond aankopen.
Vraag is hoe gaan we de toekomstvisie maken.
Het is aan de DR en de Wethouders om dit op te pakken!
Kan de bus niet terugkomen?
Die is in het verleden verbannen vanwege de drempels in de Aalstvoortseweg en nu kan het
wel……..
9. Sluiting 22:07

