Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen

Datum
Aanvang
Locatie

: Dinsdag 18 juni 2019
: 20.00 uur
: Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

Leden dorpsraad

: W. de Hoog, P. Derks, M. Ykema, A. Calatz, N. Arts, P. van
Roosmalen, T. van Beerendonk,
: P. Mulderij wijkcoördinator gemeente Oss
: F. den Brok wethouder gemeente Oss
: 19
: T. van Beerendonk

Adviseur
Genodigden
Aanwezigen
Notuliste

1. Opening en welkom;
Mevr. Will de Hoog opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Afscheid dhr. Piet Derks;
Dhr. Emiel de Kleyn neemt het woord, mede namens de voordrachtcommissie, vanwege het
afscheid van dhr. Piet Derks.
Hij benadrukt de zwaarte van de portefeuille waarmee dhr. Derks een ruim 4,5 jaar geleden
gestart is.
Hij benoemt o.a. de Zorgcoöperartie, de reconstructie van de dorpskern, ’t Schrijverke, ’t Slotje,
de Maashorst, Natuur en Milieu etc. etc.
Maar niet alleen deze taken waren veel, het was vooral een lastige start omdat in januari 2015 de
dorpsraad verder ging met maar liefs 6 nieuwe leden en slechts 1 blijvend lid.
Hij heeft als plaatsvervangend voorzitter ook een belangrijke rol gehad.
De ophanden zijnde voorzieningen zijn nog behoorlijk grote projecten die momenteel spelen of
gaan spelen. Bovendien schuift de overheid steeds meer taken af naar de gemeentes die het
vervolgens weer doorzetten naar de Dorpsraden. Mede daardoor had dhr. Derks een steeds
drukker wordende agenda, iets wat hem steeds meer weerstand bood, ook omdat hij het tijd
vond om nu eens van zijn kleinkinderen en zijn vrije tijd te kunnen gaan genieten.
Hij bedankt hem voor alle vrije tijd die dhr. Derks heeft geïnvesteerd in de gemeenschap,
en overhandigt hem een boek over de Koolwijk zoals hij noemt “de Parel van Brabant”
Vervolgens neemt de voorzitter het woord:
Ze beaamt de woorden van dhr. de Kleyn en ze benadrukt de wijze waarop dhr. Derks zich overal
met volle overgave op stortte, zowel in samenspraak met voor en tegenstanders.
Hij wist de vinger altijd op de juiste plek te leggen.
De woonavond in 2016, de Maashorst, haar gebruikersraad, ‘t Slotje en de school, maar vooral de
Rogstraat (en het Allard van Herpenplein) waren zijn aandachtspunten en ook zijn zorgenkindjes.
Hij keek er dan ook zeer kritisch naar en hij heeft daar een grote stempel op gedrukt.
Zijn deelname aan de gebruikersraad van de Maashorst was ook duidelijk en met veel
enthousiasme. Ook zij (de voorzitter) herkent de drukke agenda en snapt de vermoeidheid van
Piet.
Wij gaan zijn inbreng en deskundigheid missen.

Dhr. Derks bedankt voor de mooie woorden en hij refereert even aan de voorzieningenkaart van
2015 met de projecten die er toen opstonden.
Met een schuine blik naar de wethouder: we zijn nu 4,5 jaar verder en deze staan nu nog steeds
boven aan de lijst.
Hij is erg blij met de stand van zaken zoals die nu staat ten aanzien van de school en van het
groene Allard van Herpenplein. ’t Slotje baart hem nog wel zorg om dit toekomstbestendig te
maken maar hij zal dat op de voet volgen.
De Maashorst gaat nu de 2e fase in en de economische invloed zal enorm zijn. Allerlei
ondernemers en de gemeentes gaan samen inzetten op recreatie en toerisme, opdat iedereen
mee kan genieten van dit mooi natuurgebied.
Hij roept de aanwezigen op om met ideeën te blijven komen voor onze samenleving.
Dhr. Derks heeft aan dhr. de Kleyn tijdig te kennen gegeven dat hij de Dorpsraad zou verlaten en
er is al een vervanger: dhr. Tom van Leeuwen.
3. Ingelast agendapunt:
Stichting tegenwind Stijbeemden uit Berghem
Dhr. Jack van Oss neemt het woord en dhr. Harold Hoefnagel vult aan.
Stichting tegenwind Stijbeemden is opgericht n.a.v. het plan om 9 windmolens op de Stijbeemden
te realiseren.
Hij denkt dat Herpen niet veel weet over deze 9 extra windmolens en denkt dat men ze verwart
met de molens die op de Geer of in de Lithse polder geplaatst worden.
Deze stichting is niet tegen groene energie maar wel tegen deze windmolens mede omdat de
totale hoogte 240 meter is en men niet de hele polder vol wil zien met molens.
Vanuit Herpen zullen we ze zien staan.
Er wordt 2 juli een avond georganiseerd bij hem thuis in de Waterlaatstraat in Berghem.
Op www.stijbeemden.nl en www.tegenwindstijbeemden.nl staat meer informatie.
Volgens wethouder Frank den Broek is dit geen gemeentelijk plan maar een plan van agrariërs die
daar grond hebben. Het moet nog door allerlei instanties onderzocht en goedgekeurd worden
Deze initiatiefnemers zijn nu bezig met een omgevingsdialoog m.a.w. ze polsen de mensen in de
omgeving naar draagvlak en vervolgens wordt er dan een plan ingediend.
Dit moet nog beoordeeld worden. Men is nu bezig met de windmolens op de Geer en in de Lithse
polders, men probeert naar een acceptabel aantal te gaan, er moet een balans met de omgeving
zijn.
De molens hebben deze hoogte van 240 meter nodig omdat ze anders te weinig opbrengst
hebben.
4. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 2 april 2019.
Is er nog niets gedaan op de vraag inzake de klinkers op de Wilgendaal, hier zou een andere soort
gebruikt zijn dan voorgeschreven was, het advies is de vraag op het digitaal loket te stellen via de
website van de gemeente Oss: oss.nl.
Er is commentaar op de impressie van de presentatie van het Allard van Herpenplein, op 27 juni
kunnen de omwonenden zich laten horen. Dit plan is volgens hem niet wat er bedoeld was.
5. informatie en uitleg over de website ruimtelijke plannen.
Helaas krijgt dhr. Peter van Roosmalen de pc niet aan de gang.
Ondertussen volgen er diverse updates:
Glasvezel update door wethouder:
Waarschijnlijk gaat deze week nog de campagne eruit van glasvezelleverancier E-fiber: de
vraagbundeling waar mensen op kunnen inschrijven als het gaat over glasvezel.
Er is nog geen planning, ze willen afwachten waar de belangstelling het hoogst is, van daaruit
wordt een planning gemaakt.
Advies: goed media in de gaten houden.

Dhr. Arjan Calatz wijst nog even op de woonavonden 2 juli in het Slotje om 19:30 voor junioren en
3 juli ook om 19:30 in de Heemkamer voor de senioren.
Verder heeft hij een gesprek gehad met wijkcoördinator mevr. Peggy Mulderij en wijkagent dhr.
Wim Plank inzake het buurtpreventieteam, ook wel het witte voetjesproject genoemd.
Men gaat daar mee door, maar men is naarstig op zoek naar vrijwilligers om in de donkere
maanden weer te gaan starten en met de politie mee te lopen op zoek naar onveilige
woonsituaties.
U kunt zich aanmelden via dorpsraadherpen@gmail.com
De heer van de Akker klaagt dat er niks gedaan wordt aan de scherpe trottoirbanden van de
Waterstraat.
Mevr. Tonny van Beerendonk heeft om 13:15 een mail van de gebiedsbeheerder ontvangen n.a.v.
gesprekken die dorpsraadsleden met hem gevoerd hebben en leest deze voor.
Dhr. van de Akker krijgt in deze brief geen bevestiging van zijn klacht en er wordt vooralsnog niks
mee gedaan. Volgens de heer van de Akker zouden in de straten van Herpen allemaal afgeronde
trottoirbanden zitten en geen scherpe banden zoals in de Waterstraat.
Volgens hem heeft gebiedsbeheerder dhr.Jasper Peters hem niet gebeld.
Mevr. Peggy Mulderij doet voorstel om dhr. Peters nog eens opnieuw met dhr. vd Akker contact
op te laten nemen.
Wethouder dhr. den Brok geeft nog korte update van de voorzieningenkaart:
Basisschool ‘t Shrijverke heeft een nieuwe projectleider die dit gestaag oppakt, daarover
binnenkort meer.
Gemeenschapshuis ’t Slotje: projectleider is helaas uitgevallen wegens ziekte en de gemeente
kampt met te weinig personeel. Hierdoor staan Overlangel, Herpen, Ravenstein en Macharen op
een laag pitje omdat projecten waar juridische consequenties aan verbonden zijn, in dit geval
voorgaan. De voormalige projectleider is met re-integratie bezig en alles wordt zo snel mogelijk
weer opgepakt.
Het is voor de gemeente erg moeilijk gespecialiseerd personeel te werven.
ViP Herpinia hebben een intentieovereenkomst getekend om te verkennen waar samenwerking
zit.
Dit rapport komt onder zijn hoede omdat hij er als wethouder buiten Herpen neutraal in staat
evenals de entree van Herpen, dit krijgt ook weer zijn aandacht.
In Overlangel is er eveneens weinig voortgang i.v.m. onderbezetting.
Het paviljoen zelf zorgt volgens de uitgevoerde geluidsmetingen niet voor grote overlast.
Er wordt gekeken of de vergunning voor het paviljoen kan worden verlengd.
Dit heeft voorrang op het grote plan van OKSV.
Nogmaals wordt geprobeerd informatie en uitleg over de website ruimtelijke plannen te geven.
Helaas krijgt dhr. van Roosmalen de pc niet aan de gang.
Hij wilde uitleg geven hoe een bestemmingsplan tot stand komt, wat het omvat, wat de
verplichtingen zijn, hoe je het kunt lezen, etc. etc.
Je kunt de bestemmingsplannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, daar staan alle percelen
op.
De kern van Herpen zou getoond worden, maar na verwoede pogingen lukt dit helaas niet.
De presentatie gaat naar de volgende vergadering.
5. Snelheid in het dorp.
Er is een gesprek geweest met dhr. Jasper Peters, onze gebiedsbeheerder en VVN.
In de Broekstraat is een traject gestart: bedankt dat u langzaam rijdt.
Ondertussen zijn verschillende metingen verricht, binnenkort komen hier de uitslagen van.
Er is initiatief van een bewoner uit de St, Sebastianusstraat nav dit project.
Deze initiatienemer, dhr. de Klein heeft zelf contact opgenomen met VVN.

Hij heeft de stikkers rondgebracht van 30 km voor op de containers.
Dhr. de Klein heeft middels de Dorpsraad met dhr. Peters gesproken, en is ook met hem gaan
kijken waar de pijnpunten liggen.
Er zou een enquête opgestart moeten worden, en dat zou de goedkeuring van de Dorpsraad
hebben, alleen is dat bij de Dorpsraad onbekend.
Door de voorzitter is destijds een oproep geplaats in een vergadering om mensen te bundelen en
een groep te formeren indien er ontevredenheden zijn. De Dorpsraad kan niets ondernemen op
een eenmansactie, er moet echt een groter draagvlak zijn.
Volgens hem heeft de Dorpsraad het laten liggen, terwijl hij eerder vertelt dat dhr. Jasper Peters
hem via de Dorpsraad benaderd heeft.
Hij vindt dat er teveel foutieve constructies in de weg zitten.
Dhr. Piet Derks valt hem in de rede en zegt dat in de regelmatige contacten die er zijn met dhr.
Peters iedere keer zowel de Rogstraat als de St. Sebastianusstraat aan de orde komen, en er
achter de schermen echt wel aan gewerkt wordt.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de gemeente nu akkoord is gegaan met het voorstel om slingers te
plaatsen om de snelheid opnieuw te kunnen meten. N.a.v. deze uitkomsten vindt een
vervolgoverleg plaats en hij wordt uitgenodigd om aan te sluiten bij dit overleg.
Er is een nieuw traject opgestart en er worden nu metingen op 3 plekken in de Rogstraat en St
Sebastianusstraat verricht.
6. Mededelingen:
- Dorpsraad: diverse lopende zaken; deze zijn reeds aangehaald door onze wethouder.
Er is met de burgemeester, alle wethouders en enkele directeuren van diverse afdelingen
binnen de gemeente, een rondje gemaakt door ons dorpsraadgebied, een zgn. collegetour.
Enkele initiatiefnemers van diverse disciplines hebben uitleg ge geven over hun motivatie
en ambities zoals wat doet men zoal bij Bloesem, waar staat de Zorgcoöperatie voor en wat
doet de groenploeg.
Er is ook nog een mooi pleidooi geweest aangaande de woningbouw voor jongeren in
Overlangel.
Er zijn plekken bezocht waar woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden.
De rit is afgesloten bij Thekes om nog een keer het promotiefilmpje van het nieuwe
plein te tonen.
Op 3 juli doet de klimaatwagen van het project Duurzaam Ontmoeten Herpen aan.
Hij staat dan geparkeerd op de van Lennepstraat van 16:00 tot 19:00.
Tijdens Duurzaam ontmoeten is iedereen welkom. In de Buur(t) bus praat Mooiland met
bewoners over hun woonomgeving.
Wat vindt u belangrijk en hoe kunnen we samen de wijk leuker en groener maken?
Ook de Klimaatkate van Waterschap Aa en Maas geeft handige en slimme tips hoe je
beter om kan gaan met water.
Jong en oud kunnen langs komen en vertellen wat er leeft in de buurt.
Dit levert vaak veel goede ideeën op. Naast ideeën over spelen, ontmoeten en
meer groen kunnen ook de kwaliteiten van bewoners onderling gedeeld worden.
Kortom erg leuk!
Bewoners kunnen deze middag ook hun stoeptegel inleveren, in ruil voor een plantje.

- Informatie Gebiedsbeheerder: deze was niet aanwezig;
- Informatie Politie: deze was niet aanwezig;
- Ingekomen en uitgaande stukken: geen.
7. Subsidieaanvragen door dhr. Menno Ykema:
Dorpsvereniging Neerloon vanwege 25 jarig bestaan: deze wordt gehonoreerd.
De Kartrekkers voor EHBO post etc voor lopers tijdens de 4 daagse: deze wordt gehonoreerd.

De KBO voor het opvoeren van een toneelstuk in september vanwege onze 75 jarige bevrijding:
we verstrekken hier een kleine subsidie aan.
De EHBO vraagt voor vervanging van 5 AED’s, daar hebben we nog geen definitief antwoord
op, maar zijn er druk mee doende.
8. Rondvraag.
Dhr. School vraagt nog naar de extra invalideparkeerplaats bij ’t Slotje.
De voorzitter antwoordt dat deze aangevraagd is en daar alle aandacht voor te hebben maar
geeft ook aan dat er al een aanvraag loopt van 14 apri 2015. Zolang duurt dat.
Er moet een nieuw verkeersbesluit genomen worden en de ruimtes moeten daaraan
voldoen.
Mevr. de Klein vraagt waarom er maar een hondenuitlaatterrein in Herpen is naast Herpinia.
Mevr. Tonny van Beerendonk antwoordt dat daar al meer naar gevraagd is en bij navraag bij de
gemeente blijft het bij dit ene losloopterrein.
Waarom is het niet omheind? Het zou het enige terrein zijn dat nieuw omheind is in Oss.
Dit is onjuist volgens de wijkcoördinator.
Mevr. de Klein stelt voor om op het terrein waar nu schapen lopen een gedeelte als
losloopterrein te gebruiken.
Dhr. Peter van de Hoogen excuseert dhr. Tonnie van Berkel omdat zijn zoon een ongeval
gehad heeft en daardoor niet aanwezig kon zijn. Hij neemt onverwachts zijn taak waar en
bedankt het Slotje voor de lekkere maaltijd.
Op de vraag wanneer de vervolg woonavonden zijn, is door dhr. Calatz geantwoord;
2 juli om 19:30 in ’t Slotje voor junioren,
3 juli om 19:30 in de Heemkamer voor senioren.
9. Sluiting door mevr. Will de Hoog.

