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Dinsdag 5 november 2019
20.00 uur
Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen
W. de Hoog, M. Ykema, N. Arts, P. van Roosmalen, Tom van Leeuwen
T. van Beerendonk,
: P. Mulderij wijkcoördinator gemeente Oss
: W. Plank politie
: 33
: T. van Beerendonk

1. Opening en welkom.
Voorzitter Will de Hoog opent de vergadering en verontschuldigt Arjan Calatz
vanwege zijn absentie.
2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 18 juni 2019.
Geen op of aanmerkingen
3. Voorstellen nieuw Dorpsraadslid.
De voorzitter stelt het nieuwe Dorpsraad lid voor, hij heeft de plaats ingenomen
van Piet Derks: Tom van Leeuwen en Tom stelt zich voor:
Hij heeft gewerkt voor een uitzendorganisatie en is na diverse omzwervingen, en op
allerlei bestemmingen te zijn geweest, nu teruggekomen in Herpen.
Zijn aandachtspunten zijn natuur, openbare ruimte, duurzame energie transitie,
veiligheid en alles wat verder op zijn pad komt.
De voorzitter kondigt tevens het vertrek van Menno Ykema aan. Hij maakt dit jaar
nog wel af.
Menno legt zelf zijn vertrek uit, hij heeft 5 jaar met veel plezier in de Dorpsraad
zitting gehad als o.a. penningmeester en vind het nu tijd om andere leuke dingen te
gaan doen. Hij was degene die de subsidie aanvragen behandelde die door de
verenigingen werden ingediend en hij ondersteunde particuliere initiatieven om het
leven in ons dorpsraadgebied zo aangenaam mogelijk te maken.
Dus komt zijn plaats beschikbaar.
De voorzitter vraagt om een vervanger en vertelt in het kort hoe de procedure
verloopt.
Er is al een oproep via de Arena geweest en er volgen er nog meer.
N.a.v. zo’n oproep kunt u reageren. De voordracht commissie zal U dan uitnodigen
voor een gesprek of gesprekken en daarna zal er een keuze gemaakt worden. Het
proces loopt zoals bij een sollicitatie.
4. Presentatie over het lezen van een bestemmingsplan.
Peter van Roosmalen is op uitnodiging van de gemeente naar een avond geweest,
waar uitgelegd werd hoe je een bestemmingsplan kunt lezen.
Hij vond dat bijzonder interessant dus hij wil dat delen middels zijn presentatie.
Ruimtelijke plannen zijn allemaal openbaar.
Als u gaat naar de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl
vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn
door gemeentes, provincies en het rijk.
De functie van de ruimtelijke ordening is dat zij vertellen op gebiedsniveau waar de
gebieden voor bestemd zijn, ze zijn gekenmerkt.

Is het landbouw, is het woningbouw, bedrijventerrein, natuur, sport etc.,etc..
In 2021 komt er een omgevingswet (de omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26
wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat maakt het omgevingsrecht
inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik. Minister Van Veldhoven
geeft onder meer aan dat overheden de Omgevingswet nodig hebben om complexe
en urgente maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, beter het hoofd te
kunnen bieden. Daarnaast is een eenvoudiger en gebruiksvriendelijker stelsel voor
het omgevingsrecht ook in het belang van burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties) al die plannen worden dan opgenomen in deze omgevingswet.
Wat is nu een bestemmingsplan: het is een kaart, plattegrond waar alle
bestemmingen en functies op staan alsmede de wetten die daarop zijn toegepast.
Het kan een heel dorp maar ook één perceel zijn. De gemeente stelt, na het
doorlopen van diverse cycli, zo’n bestemmingsplan vast, dit is blijvend. Het kan
getoetst, en gehandhaafd worden want het blijft een bindend document.
Wat betekent de Dorpsraad hierin: bovenal worden wij geïnformeerd als er
wijzigingen zijn. Wij mogen signaleren en gevraagd of ongevraagd advies geven. Of
daar dan iets mee gedaan wordt is de vraag.
Als de Dorpsraad iets inbrengt moet het altijd het collectief belang dienen, bijv. de
dorpskern of het sporten. Dit wordt altijd afgestemd met onze wijkcoördinator, zodat
het op de juiste plaats terecht komt.
Als de bestemmingsplannen gemeente-breed spelen zoals nu het buitengebied van
Oss, dan wordt de Dorpsraad alleen geïnformeerd.
Dit is een heel groot bestemmingsplan, wij hebben hier geen stem in. Dit plan
betreft provincie, rijk en gemeente. We zijn ook geen forum voor een particulier die
zijn perceel een andere bestemming wil geven, dit is nl niet collectief. Bovendien
moeten we oppassen met belangenverstrengeling.
Peter laat e.e.a. zien n.a.v. zijn presentatie.
Middels het tabblad plan bekijken/ plannen zoeken, kun je net zoeken wat je wilt. Op
plan, postcode of straat, van Lutjebroek tot Maatricht. Hij zoomt in op het Alard van
Herpenplein en brengt zo o.a. de kiosk in beeld, zowel in getekende kaart
(topografisch) als luchtfoto (satelliet).
Via het bovenste icoontje aan de rechterzijde kan men nog meer zien en kan steeds
verder gezocht worden. Vervolgens laat hij de perceelnummers en legenda zien.
Ook laat hij via het 2e icoontje zien hoe groot de kiosk is.
Soms wordt er aan de Dorpsraad advies gevraagd.
Als er nieuwe plannen bijkomen die u wellicht wilt volgen kunt u via de
Attenderingsservice een email hierover ontvangen.
5. Uitleg AED's, wat kun je ermee en waar zijn ze.
Tom van Leeuwen geeft zijn uitleg als zijnde in functie van de EHBO.
Om ons regelmatig op te frissen: wat doe je met een AED, wanneer gebruik je hem
en waar tref je hem aan.
Hij gaat in op de praktijk: wat kun je aantreffen in een noodsituatie.
Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatiestilstand buiten het
ziekenhuis. Dit houdt in dat het hart gedeeltelijk of helemaal stil staat en er geen
circulatie meer van het bloed is naar de hersenen. Op het moment dat er geen bloed
meer naar de hersenen stroomt komt er ook geen zuurstof en sterven na 6 minuten
langzaam een deel van onze hersencellen af.
Van belang is dat we zo snel mogelijk die circulatie weer op gang brengen.
Het uitvoeren van reanimatie vóór de aankomst van professionele hulpverleners of
first-responders is voor de slachtoffers van levensbelang.
Hoe herken je een hartstilstand c.q. circulatiestilstand:
• Er is geen of nauwelijks een ademhaling

Komt voor tot in 40% van de gevallen en begint kort nadat de circulatie stopt
Beschreven als moeilijke, zware, luidruchtige adembeweging
• Het hart pompt geen bloed meer rond
Meer dan de helft van de slachtoffers heeft een niet schokbaar hartritme.
In het geval van een schokbaar ritme kunnen de overlevingskansen meer dan 60%
bedragen, indien defibrillatie binnen enkele minuten plaatsvindt.
Een AED is een extern apparaat wat het hartritme weer kan herstellen middels een
stroomstoot, waardoor het hart zgn. gereset wordt.
Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk, als het hart gewoon stilstaat moeten we
gaan reanimeren. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van een AED.
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•
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Wat als tijdens de nacht een persoon op bed bewusteloos is geworden en een
onregelmatige ademhaling of geen ademhaling heeft.
Wat doe je ook al ben je in paniek:
- 112 bellen, goed doorgeven waar het omgaat, zeggen dat de patiënt bijna geen
ademhaling meer heeft.
- Voordeur openzetten
- Alle lichten aan in huis
- Huisdieren op sluiten zodat ze de gealarmeerde diensten niet in de weg staan
- Persoon op de rug op een harde ondergrond leggen/trekken. Reanimeren kan niet
op zacht bed
- Beginnen met reanimeren
Wat en wie kun je verwachten
Ambulance (1 of 2)
Politie/brandweer
Vrijwilligers van Hartslagnu.nl
evt buren.
Laat de AED ophalen liefst door gealarmeerde buren op de plek waar die hangt,
begin met borstcompressies en beademing, totdat de AED er is en vervolgens de
ambulance dienst.
Sommige AED’s gaan automatisch aan als u de deksel opent.
Bij anderen moet u een “aan”-knop indrukken.
Er zijn AED’s met en zonder schok-knop
Als het AED koffertje aan gaat geeft de stem uit het koffertje duidelijke
aanwijzigingen wat te doen.
Als je hulp verleent, verleen je hulp en je stopt pas wanneer het je gezegd wordt.
Je gaat geen kleding uittrekken om te kijken of er stickers of plaatjes zijn met do not
reanimate.
Waar zijn de AED”s in Herpen eo altijd bereikbaar:
Huisartsenpraktijk Herpen
St. Sebastianusstraat 12
Heemkamer Herpen Woord in Beeld
Rogstraat 4 Herpen
VV Herpinia
Hollandse Kamp 2 Herpen
Kruisstraat 46 Herpen
Boer Bens Koolwijksestraat 6 Herpen
Schaijkseweg 1 Herpen
Let wel op, dit is een gevaarlijk punt.
Maasdijk 21 Neerloon
Kromstraat 4 Overlangel
Kerkstraat 25 A Overlangel
Oude Maasweg 1 Keent

Alleen tijdens openingstijden:
Dorpshuis ‘t Slotje
Plus Supermarkt
Huize Maasland
Cafetaria De Brug
Kabellas bedrijf Konings (De Bulk)
Restaurant De Kriekeput

•
•
•

U kunt zich opgeven voor een reanimatie cursus
Aanmelden bij de EHBO-vereniging St. Sebastianus Herpen
- Cursusduur : 1 lesavond van 19:30 tot 22:30
- Geldigheid : 1 jaar
- Herhaling : jaarlijks via EHBO Herpen (1 uur)
U kunt zich daarna aanmelden als vrijwilliger bij Hartslag.nu
U geeft Uw beschikbaarheid op, er zijn diverse opties, opdat u iemand kunt helpen in
nood.

6. Uitkomst snelheidsmetingen in de Rogstraat en Sint Sebastianusstraat.
Peter van Roosmalen zegt dat er veel over te doen is geweest, de laatste jaren.
Er waren aanhoudende klachten over snelheid, trillingen en overlast van het geluid.
Voldoende om iets mee te doen en metingen te verrichtten.
Er is gekeken naar eerdere metingen in 2007, 2009 en 2017.
Na de metingen zijn deze in samenwerking met gemeente, VVN, aanwonenden (die
trouwens afmelden), politie en Peter van Roosmalen (vanuit de Dorpsraad)
geanalyseerd en vervolgens uitgewerkt in begrijpelijke taal door een door de
gemeente aangesteld onafhankelijk bureau.
Het analyseren bracht een aantal zaken aan het licht:
Het zijn beide ETW (Erfs Toegangs Weg) type 1, dit wil zeggen max. 30 km per uur
met een doorstroomfunctie.
Ook dat er 4- en 6000 verkeersbewegingen per etmaal zijn. Hier voldoen ze aan.
(net boven de 5000)
De gemiddelde snelheid van 34 tot 37 km, is niet spectaculair te hoog.
Echter de V85 norm is wel te hoog, deze is vastgesteld op 44 in de Rogstraat en 47
km in de Sint Sebastianusstraat
Achter V 85 zetten we die getallen en het betekent dus dat 15% harder rijdt dan 44
of 47 km per uur.
Met pieken wordt er dus echt hard gereden.
Men heeft zich daarover gebogen, echter de afgelopen 5 jaar is er niet een ernstig
verkeersongeval geweest.
De conclusie moet dan getrokken worden, dat ondanks alles de weg best wel veilig
is.
De weg is ook ingericht als ETW type 1 weg behalve het stuk van de Sint
Sebastianusstraat, dit wordt meegenomen als daar de riolering vervangen wordt.
Om de V85 norm te halen zou je de ETW type 1 met doorgaansfunctie van sluizen
moeten voorzien, opdat men er dan een 20km weg van zou kunnen maken.
Dit geeft dan vaker problemen met vrachtwagens en de hulpdiensten.
30 km per uur wegen hebben een lagere prioriteit wat betreft handhaving, dus 20km
is totaal geen optie.
Wat kunnen we nu daadwerkelijk aan de snelheid doen, om de overlast zoveel
mogelijk te beperken?
Als de reconstructie van het Alard van Herpenplein voltooid is, hopen we dat dat
invloed zal hebben op de snelheid.

SID’s (snelheidsindicatiedisplay) met smiley’s zijn ingezet met als doel de passanten
bewust te maken van hun snelheid!
Het werkt als de SID’s herhaaldelijk geplaatst en weggenomen worden, opdat
iedereen alert blijft. Zouden ze constant aanwezig zijn dan wordt het steeds weer
aangeven van de gereden snelheid een gewenning en verliezen de SID’s hun functie.
VVN wil graag met een buurtcommissie een project opstarten net als dat in de
Broekstraat is geweest: Bedankt dat U langzamer rijdt.
Dit gaat echter pas in gang gezet worden na de reconstructie van het Allard van
Herpenplein.
Ook is het idee geopperd om oud agenten in te huren en metingen te doen.
Dan kunnen er door kinderen bloemetjes aangeboden worden als men zich netjes
aan de snelheid houdt. Alles heeft te maken met bewustwording.
We kunnen als Dorpsraad ook een paar Verkeersmaatjes aanschaffen, de beroemde
gele poppetjes met slow erop.
Ook hier geldt ze moeten af en toe gewisseld worden om alert te blijven.
Als alles gedaan is worden er weer metingen verricht.
Dit tot zover.
7. Uitleg over en tevens de vraag wie mee wil doen met het Wittevoetjesproject?
Dit is zoals Tom van Leeuwen zegt een terugkerend “evenement”.
Er zijn inwoners die niet bekend zijn met dit fenomeen.
Dit levert soms vervelende reacties op, dus bij deze nog maar eens uitleg!
Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van het risico op insluiping,
zeker in de donkere maanden. Het is een preventieve controle om diefstal en
woninginbraak te voorkomen.
Het Witte Voetjes project is er al een paar jaren. Met vrijwilligers, toezichthouders van de gemeente en politieagenten gaat men onaangekondigd langs
woningen om te kijken of er gemakkelijk zou kunnen worden ingebroken.
Dit gebeurt op 4 avonden, dit wordt niet kenbaar gemaakt.
Op het moment dat men dan een straat in gaat lopen, hoor je een achterdeur open
slaan en vervolgens hoort men ineens het op slot gaan van auto’s. M.a.w. deze
stonden niet afgesloten.
Er wordt gekeken of er deuren en ramen van woningen of bergingen openstaan. Of
poorten en garages niet afgesloten zijn, auto’s en fietsen niet op slot staan.
Ook wordt er gekeken of er waardevolle spullen in het zicht staan?
Of er bijv. een kliko of trap pal naast een plat dak staat etc., etc..
Ook tegen etenstijd wil men garages en poorten nogal eens open laten staan.
Wat doen ze als ze zoiets opmerken? Het preventieteam belt aan of laat een 'wit
voetje' achter: een papieren flyer in de vorm van een schoenafdruk. Op de flyer
staat de tekst: "Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn".

De flyer bevat naast een waarschuwing ook preventietips, contactgegevens voor
meer informatie en een verwijzing naar een PKVW-bedrijf. Een advies om de woning
beter te beveiligen door hang- en sluitwerk volgens de eisen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen aan te schaffen.
Mocht iemand iets vreemds zien dan kan dat altijd gemeld worden en als u iets
verdachts ziet, belt u de politie. U kunt ook mee doen aan dit project. Op 12
december en 23 januari worden er 2 informatieavonden gegeven in samenwerking
met de Dorpsraad Ravenstein.
We praten dan samen over: wat doen we wel en wat niet, wat mogen we en tot
hoever mogen we op iemands terrein komen.
Er wordt door SE-ED een uitleg gegeven, u krijgt een trainingsscholing en u komt
ongetwijfeld op plekken waar u normaal niet komt.
U kunt zich opgeven bij Tom van Leeuwen of Wim Plank onze wijkagent.
NOOT:
Mochten er collectanten aan de deur komen: in Herpen is de Goede Doelen Week,
dan komt men langs. Iedere collecte wordt van tevoren kenbaar gemaakt.
Mocht u twijfelen: nooit de deur opendoen.
Het preventieteam werpt ondertussen wel zijn vruchten af want volgens wijkagent
Wim Plank waren er dit jaar:
3 woninginbraken Herpen
1 diefstal uit woning in Neerloon
De overige zaken zijn nog niet aangeleverd.
8. Stand van zaken t.a.v. wonen.
Door Tonny van Beerendonk
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de media is de gemeente gestart met de
inschrijving op 7 bouwkavels. Hier zijn 20 inschrijvingen op gekomen.
Op 11 oktober heeft er een loting plaatsgevonden, en degenen die uitgeloot zijn,
hebben 3 maanden bedenktijd. Dus in januari weten we meer.
We hadden het plan een specifieke woonavond te organiseren voor ouderen maar de
KBO heeft aangegeven hier geen interesse in te hebben, alleen dan wanneer er een
concreet plan ligt aldus Mevr. Ermers. Er is door allerlei instanties al zo vaak over
gesproken, maar het duurt allemaal zo lang voordat er iets concreets komt.
Ondertussen is het plan ontstaan om ergens in januari een woonmarkt te
organiseren. Dan zou het mooi zijn om lokale bouw gerelateerde bedrijven een
podium te kunnen geven en ze zo in contact te brengen met hen die in Herpen eo
willen gaan bouwen. Ook evt. financiers zijn welkom.
Arjan Calatz en Tonny van Beerendonk nemen dit voor hun rekening, dus u kunt zich
via de dorpsraad-mail bij hun aanmelden.
In Overlangel zijn gesprekken geweest met de BIO(Bouwen In Overlangel)-groep en
de gemeente Oss afgelopen juli en september. De gemeente heeft voor de kavel,
school in Overlangel, een aantal vooraf vastgestelde scenario’s doorberekend. Hierbij
is gekeken naar het bouwrijp maken van de grond of het verbouwen van de school.
In beide gevallen zal met name voor starters en senioren worden gebouwd.
Daarbij dient vermeld te worden dat het starters- en seniorenwoningen blijven.
Daarnaast is er een inventarisatie gedaan naar evt. andere bouwlocaties, dit behoeft
nog verder onderzoek, en is nu ook onderdeel van gesprek.
Het betreft 7 starters en 4 senioren die belangstelling hebben.

Daarnaast gaat men in gesprek met een architect en is het mogelijk dat een en
ander als statutaire vereniging verder gaat.
9. Stand van zaken m.b.t. honden uitlaatveldje.
Omdat de gebiedsbeheerder niet aanwezig kon zijn, neemt Peter van Roosmalen het
woord.
De laatste tijd kwamen er steeds meer vragen over extra hondenuitlaat veldjes.
Er is een idee geopperd om een omheind hondenuitlaatveldje te maken bij de
Kruisstraat/ Binnenstraat. Om dit democratisch te laten verlopen heeft onze
gebiedsbeheerder de omwonenden een enquête in laten vullen.
Hieruit blijkt dat 80% van de omwonenden niet gecharmeerd was van zo’n veldje,
dus het voorstel is verworpen.
Er zijn ook nog andere initiatieven geweest o.a. het bestaande hondenuitlaatveld
achter het Herpinia terrein, men wilde dat omheind zien.
Het antwoord van de gemeente is nee, want in het hondenbeleid staat dat dit terrein
sober aangelegd moest worden. En dat is ook gebeurd. Een hond is daar goed onder
appèl te houden, er is daar ruimte genoeg.
Andere initiatieven voor een omheind terrein bijv. bij de Hertogswetering, bij de
tuintjes in de buurt, het Gepkespad, in de Rogstraat t.o.v. Cor van de Oever werden
aangedragen en zijn ook door de gemeente onderzocht, maar het antwoord van de
gemeente blijft nee.
Men verwijst ons naar het hondenbeleid: er komt geen tweede hondenlosloopveldje.
Er is in 2016, na jaren onderzoek, een gedragen beleid samengesteld, dit is
vastgesteld en wordt nageleefd!
10. Uitleg over samenwerking Herpinia- VIP.
Door Wim van Hoogstraaten
Voor de samenwerking van de vitale vereniging moeten we voor Vip en Herpinia
terug naar de voorzieningenkaart. Deze heeft in Herpen een nadrukkelijke rol
gespeeld en destijds was dat voor Herpen eo vooral gericht op SOS (sport,
ontmoeten en school).
Op enig moment is er een bestuursopdracht opgesteld om samen met de Dorpsraad
te onderzoeken of de school samen met Vip naar Wilgendaal/ Herpinia kon verhuizen.
Daar kwam uit voort dat dat niet kon vanwege de gasleiding.
Op dat moment werd er in feite een halt over de voorzieningenkaart uitgeroepen en
waren beide clubs weer op hun eigen verantwoordelijkheid aangewezen, en werden
niet meer met de gemeente meegenomen in de vervolgstappen.
Herpinia en Vip hebben hier heel goed over nagedacht wat te doen en hebben de
handen ineengestoken.
Vorig jaar is er een intentieovereenkomst ondertekend die stond in het teken van
deze verandering.
Voor VIP gold, als we willen investeren moeten we het nu doen, en Herpinia vroeg
zich af, als we zo blijven waar staan we dan over 10 jaar in het kader van de
vitaliteit.
Beide partijen hadden initiatieven om iets te willen doen en men is tot elkaar
gekomen.
Er is een projectgroep opgesteld met Carla van der Loos, Ad van de Velden, William
de Kleijn, Bjorn Manders en Wim van Hoogstraten.
Besloten is om te gaan voor een Vitale Vereniging:
Een Vitale Vereniging is een actieve vereniging met een hart voor de buurt.
Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de
samenleving. De Vitale Vereniging biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod
aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in
haar directe omgeving

Bovendien krijgen alle verenigingen vandaag de dag een meer verantwoordelijke en
opvoedkundige rol i.p.v. de sportieve rol in de samenleving.
Het terrein van Herpinia is een geschikte locatie na aanpassingen.
Andere verenigingen zouden gebruik kunnen maken van deze locatie, opdat die
breder ingezet kan worden
Ook de maatschappelijk rol van verenigingen is in ontwikkeling, bovendien
constateren zowel Vip als Herpinia dat er een terugloop van leden is.
Verder is gekeken naar de verbinding. Dit uit zich nu bij de jeugd van OKSV maar
men zal er ongetwijfeld bewust van gaan worden dat samenwerking nodig is om tot
een vitale vereniging te komen.
In die context is nagedacht en tot de conclusie gekomen dat beide verenigingen hun
eigen cultuur willen behouden, de vraag is hoe breng je ze bij elkaar en hoe maak je
dat mogelijk zonder deze waarden te verliezen.
Verder is van belang dat de locatie zich openstelt voor meer sporten en bewegen
door deze langer open te stellen. Zoals in het sportakkoord aangegeven, wil de
gemeente 12 uur openstelling per dag voor het sportcomplex, dit gedurende het hele
jaar.
Dit akkoord is op 9 okt 2019 ondertekend door Vip en Herpinia, de intentie is om de
sportaccommodatie meer open te stellen dan hij nu wordt gebruikt.
Verder is vastgesteld dat beide verenigingen 4 rollen hebben:
ze zijn tegelijkertijd sportaanbieder, accommodatie beheerder, opleidingsinstituut en
projectuitvoerder om de accommodatie open te kunnen stellen.
Vervolgens wordt het filmpje van de vitale vereniging getoond:
https://youtu.be/4WCa3Ddo8Bg.
Hier wordt echter vermeld dat het complex 16 uur per dag open moet zijn.
Nadruk moet gelegd worden op de maatschappelijke functie die het dan gaat
vervullen; echter als de gemeente gaat investeren kan dat pas eind 2020
meegenomen worden en in 2021/2024 op de programmabegroting staan.
De volgende stappen zijn al ondernomen
Er zijn bijeenkomsten geweest van beide besturen met leden van de werkgroep.
Brainstormsessies met leden van Herpinia en VIP hebben plaatsgevonden.
Verder zijn er gesprekken geweest met andere verenigingen, waaruit initiatieven
geboren zijn.
Het plan is al gepresenteerd.
Op het programma staat een vervolgbijeenkomst (interactief) voor alle leden van
Herpinia, VIP en overige geïnteresseerden uit het dorp
Het concept visiedocument dat opgesteld is wordt getoetst bij Frank den Brok &
Wiljan Mentink
Eventueel zal dit document moeten worden aangepast en aangevuld waarop het
definitieve visiedocument kan worden ingeleverd bij B&W.
Vooropgesteld moet worden dat de bedoeling van dit plan is, niemand in de wielen te
rijden. Er liggen echter wel kansen voor bijv. Dunes Games.
Dit alles moet wel binnen de bestaande bebouwing plaats vinden
Er zijn gesprekken met diverse partijen geweest zoals;
Basisschool ’t Schrijverke / Kinderdagverblijf / BSO
Jeu de Boules vereniging
KBO
Blekgooi vereniging (WK)
TTV Herpen
Dunes Games Herpenduin

Bootcampclubs
’t Slotje
Ons Clubke
Brabant Zorg – Ons stekkie
U vindt de hele presentatie bijgevoegd.
11. Korte uitleg over de toekomstige dijkverzwaring of wat er gaat gebeuren.
Door Tom van Leeuwen.
Omdat de dijken te laag en te slecht zijn wordt vanaf de spoorbrug in Ravenstein tot
aan Cuijk de dijk door het waterschap verbeterd.
Dit betreft nu alleen de Brabantse kant.
Er is een nieuwe normering gekomen met een andere focus gericht op de veiligheid
in 2050. Door overloop van het water is de dijk verzwakt en bezwijkt deze, hij is niet
hoog genoeg. Door verzadiging en waterdruk is de dijk instabiel geworden.
Kwelstroom onder de dijk neemt gronddeeltjes mee en holt de dijk uit het zgn
piping.
Het waterschap bevindt zich nu in een voorverkenningsfase en is bezig de
organisatie op poten te zetten.
Pas in mei 2020 kunnen aanwonenden en belanghebbende inspraak uitoefenen.
We hebben geen zeggenschap in hoe we de dijk nu moeten verbeteren, maar we
hebben wel zeggenschap als we bijvoorbeeld een fietspad op de dijk willen, waar we
het willen hebben etc etc..
Wat speciaal is bijv. dat Grave een vestigingsstadje is en dat daar zwakke plekken
zitten, hoe lossen ze dat op? De gasleiding van de Gasunie? Er schijnt bij Overlangel
een oud sluisje in de dijk te zitten, dat nu ook zichtbaar is als monument.
Dit moet aangegeven worden opdat deze elementen bewaard kunnen blijven.
In 2017 is men al gestart, in 2020 wil men meer duidelijkheid geven.
Dan kan nog worden geanticipeerd op de ingebrachte ideeën en wensen.
Want als de dijk omhoog gaat kan dit consequenties hebben voor bijv.een oprit.
Gaat men buitendijks of gaat men binnendijks, afhankelijk van het stroomgebied.
Hoe gebruiken we de dijk, wat zijn de belangrijkste waarden die moeten blijven
(bijv. genoemd monumentje), wat zijn de kansen, waar maken we ons zorgen over.
Allemaal zaken die meegenomen moeten worden in de communicatie.
Het komt in kranten, men kan zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief en er
worden info-avonden georganiseerd.
Bovendien wordt er een samenwerkingsgroep geformeerd met belanghebbenden en
belangstellenden, hoe dit precies vorm wordt gegeven is nog niet duidelijk.
Tussen 2023 en 2028 zal begonnen worden met de werkzaamheden, het moet in
2028 gereed zijn.
We houden U op de hoogte, ook deze presentatie is bijgevoegd.
12. Mededelingen:
Dorpsraad: voortgang diverse lopende zaken;
- Slotje door Pieter Pelders de voorzitter van ‘t Slotje;
Ruud Hoeks, Hans van Erp, Els van Dijk en hijzelf vormen het bestuur van het
Slotje en in die hoedanigheid zijn ze verantwoordelijk voor de exploitatie en
beheer van ’t Slotje. Ze faciliteren de verenigingen die er huisvesting hebben.
Hij haalt de woorden SOS (sport-ontmoeten-school) aan, welke ook Wim van
Hoogstraten gebruikte ten aanzien van de voorzieningenkaart, en ‘t Slotje
stond voor de O.
Ca anderhalf jaar geleden is er door de Dorpsraad een thema-avond
georganiseerd aangaande de bestemming van ’t Slotje. Er zijn toen ideeën
naar boven gekomen en er is een werkgroep uit ontstaan.
Deze werkgroep is al een aantal keren bij elkaar geweest met de vraag wat
willen we behouden en wat zou beter kunnen.

Architect Cobben uit Ravenstein heeft naar aanleiding hiervan 2 plannen
uitgewerkt, die nu bekeken worden wat dat qua budget gaat betekenen.
De grote zaal en gymzaal zijn aandachtspunten
Ulehake kan een technisch onderzoek starten, belangrijk is de duurzaamheid,
de geluidsoverlast en de klimaatbeheersing in het gebouw,
Er is achterstand vanwege ziekte van de projectleider en onderbezetting op
de gemeente, maar nu vinden er weer gesprekken plaats.
Als de school gereed is kan het Slotje tijdelijk verhuizen naar de noodunits op
de Wilgendaal tijdens de verbouwing.
- School
Door Will de Hoog: er zijn al infoavonden geweest voor de ouders en de
omwonenden.
In het kort komt het erop neer, dat er een prachtige nieuwe 8 klassige laagbouw komt. In mei/juni 2020 vertrekt de school naar de noodunits op de
Wilgendaal en de planning is om in mei 2021 terug te keren naar het nieuwe
gebouw. Dan kan in de maanden die resteren nog gefinetuned worden en het
schooljaar 2021/2022 in de nieuwe school starten.
Het wordt een modern, duurzaam gebouw.
Op de vraag waar de verenigingen moeten blijven die momenteel gebruik
maken van de gymzaal van de school, blijft ze het antwoord schuldig.
8 november is er een overleg met de school en wordt hiervan gewag
gemaakt.
- A. v Herpenplein door Peter van Rosmalen.
Eerder is aan de wethouders een verslag, betreffende het plein, aangeboden
over de afgelopen jaren. Dit werd het startsein voor de reconstructie.
Er zijn infoavonden geweest met direct omwonenden, daar zijn wensen
gespuid en het originele plan is herschreven. Het plan is opnieuw
gepresenteerd voor alle inwoners en ook daar konden nog wensen kenbaar
worden gemaakt.
Het definitieve plan staat nu op de website van de gemeente en laat zien hoe
het plein eruit komt te zien.
De planning is om te starten na carnaval 2020 en voor de kermis klaar te zijn.
- Bijeenkomst alcohol en drugs door Will de Hoog;
In gezamenlijkheid met Dorpsraad Ravenstein is er een hele mooie avond
geweest over dit onderwerp in Vidi Reo.
De opkomst viel helaas wat tegen, wat niet weg neemt dat de aanwezigen het
als een bijzonder informatieve avond ervaarden. Op een prachtige manier
werd door 2 of 3 toneelspelers, die telkens van rol wisselden (dan weer waren
ze kind dan weer ouder) scenes neergezet van momenten die iedereen
herkende. Hier werd dan vervolgens interactief op doorgesproken.
Wenste men hieraan niet deel te nemen dan werd vriendelijk gevraagd om
het hoofd te buigen. De aanwezigen kregen zo over zichzelf een beetje de
regie in handen. Na afloop van zo’n interactieve actie werd dan vanuit
Novadic Kentron (een van de zorgaanbieders ten aanzien van drugsgebruik bij
kinderen) sheets gepresenteerd met waar op te letten om gebruik te
herkennen. En wat voor mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan.
Uiteindelijk kregen de acteurs zowat iedereen mee.
Er komt een vervolgavond op 23 maart in ‘t Slotje, het is echt een
aanrader!
In Herpen zijn we helaas niet verschoond gebleven van drugsgebruik onder
jongeren en het is stiekem erger dan menigeen denkt.
- Kaldenbach in ’t Slotje door Will de Hoog.

Na wat brainstormen met de directrice van de school en de Dorpsraad is het
idee ontstaan om Hans Kaldenbach eens uit te nodigen om te laten zien hoe
we op een speelse manier nu om moeten gaan met de gedragsverandering
van de jeugd ten aanzien van volwassenen en omgekeerd.
Hij heeft een hele leuke avond op zijn programma staan: Korte Lontjes.
Op deze avond zal er ook weer met scenes gewerkt worden; bijv. ik duw per
ongeluk tegen iemand aan en ik krijg een grote mond, wat doe je dan hoe ga
je er mee om.
Het is op 19 nov om 19:30 tot 21:00 in ’t Slotje, het is gratis en iedereen is
uitgenodigd.
-

-

Informatie Gebiedsbeheerder indien aanwezig.
Jasper Peters is niet aanwezig echter Tom van Leeuwen heeft de opdracht een
mededeling te doen aangaande het speeltuintje Aldesteijnstaart/Kruisstraat;
de initiatieven die genomen zijn nav de slechte staat van onderhoud
betreffende dit speeltuintje zijn gehoord en op dit moment wordt een
voorontwerp gemaakt om dit met de initiatiefnemers door te spreken.
Ze zullen daarvoor worden uitgenodigd en in het voorjaar wil men
aanvangen met de werkzaamheden.
Informatie Politie indien aanwezig.
Geen meldingen
Ingekomen en uitgaande stukken.
Geen
De reserve openbare vergadering van 10 december vervalt en de
Nieuwjaarsreceptie is op 5 januari.

13. Subsidieaanvragen door Menno Ykema
Muziekvereniging Sint Hubertus Saturday Night At The Movies op 23 nov.
Viering 5 jarig bestaan Zorgcoöperatie op 24 nov.
Overlangel Kerstmarkt op de Jas 21 dec.
Het Kon in Overlangel vanwege 25 jaar bestaan op 12 april 2020
Deze zijn gehonoreerd
Verder hebben subsidie aangevraagd
Korfbalvereniging TOG vanwege 70 jaar
Forte Vicante uit Overlangel bestaat 50 jaar
14. Rondvraag.
Op de vraag wie de groenstrook onderhoudt in de Aldesteijnstraat wordt
geadviseerd om naar Mooiland te bellen en te vragen naar Mark Hamers,
Peggy Mulderij zal het opnemen.
Het invalidebord bij het Slotje staat er nog steeds niet, waar blijft het??
Het komt er wel aldus Peggy Mulderij.
Probleem met stuk tussen rotonde en viaduct naar Schaijk, dit duurt soms wel een
kwartier.
Op de Schaijkseweg kunnen de vrachtwagens of trekkers elkaar bijna niet passeren.
Sommige fietser afkomstig uit Schaijk kijken als ze op het viaduct staan of ze al over
kunnen steken, want bijna niemand durft door die akelige bocht wat verderop heen.
Ook moet men oppassen om op het fietspad, bij het inhalen in die bocht, niet in
aanraking met de betonblokken te komen.
De trekkers gaan over het fietspad rijden om vrachtauto’s te laten passeren.
Volgens Berry van de Burgt is het lastig hier iets aan te veranderen, het ligt aan het
gedrag van de weggebruiker.
Mocht het vaker ter sprake komen dan zal hij er aandacht aan besteden.

De Schaijkse kant is wel heel vervelend, men moet dan afstappen vanwege de
haakse hoek: men doet dat niet, en steekt al eerder over.
Hij zal nagaan of er iets aan die haakse hoek gedaan kan worden.
Qua veiligheid is de weg goed en er gebeuren geen ongelukken.
Hier kunnen we verder weinig aan doen.
In Herpen is een 30 km zone en er zijn geen verkeersregels.
Als het druk is op de A 50 wordt Herpen gebruikt als sluiproute. De vraag is om
vrachtauto’s te vermijden in de Rogstraat, opdat we van het dorpsgebeuren geen
autobaangebeuren willen maken. Wat kunnen we hier aan doen?
Dit wordt aangekaart bij de wethouder.
15. Sluiting
Will de Hoog,
Voorzitter Dorpsraad Herpen.

