Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen

Datum
Aanvang
Locatie
Leden dorpsraad
Genodigden

Aanwezigen
Notuliste

:
:
:
:

Dinsdag 18 sept. 2018
20.00 uur
Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen
W. de Hoog, P. Derks, M. Ykema, E. Banken, T. van Beerendonk,
P. van Roosmalen, N. Arts, A. Calatz
: Peggy Mulderij (wijkcoördinator),
Jasper Peters gebiedsbeheerder
Jan Pouwels Zorgcoöperatie
Nina van Schagen
Liselore Burgmans
: 36
: T. van Beerendonk

1. Opening en welkom.
De voorzitter opent de vergadering stipt om 20:00
Ze excuseert aandachtswethouder Dhr. Frank den Brok en wijkagent Dhr. Wim Plank
vanwege hun afwezigheid.
2. Vaststellen verslag openbare vergadering van dinsdag 26 juni 2018.
Er zijn geen op of aanmerkingen, bij deze goedgekeurd.
3. Presentatie Zorgcoöperatie.
Door Dhr Jan Pouwels, voorzitter van de Zorgcoöperatie .
Hij begint dat in april 2014 in de krant staat dat de DR en de KBO het initiatief hebben
genomen om een Zorgcoöperatie op te richten met het doel iedereen zolang mogelijk in het
eigen dorp te laten wonen.
Ook in de oprichtingsakte en het beleidsplan van 2015 tot 2019 spreekt men de grote zorg
en angst over de teloorgang van de zorg, het wegvallen van voorzieningen en de gevolgen
van de participatiemaatschappij waarbij de burgers steeds meer zelf die
verantwoordelijkheid moeten dragen.
Ook de overheveling van de verantwoordelijkheden van de nationale overheid naar de lokale
overheid, die al die problemen in een keer te verwerken kreeg, baarde zorgen.
Wat klopt er nu van de toenmalige doelstellingen en hij vraagt de aanwezigen mee te
denken.
Hij doet dit aan het einde van zijn presentatie middels het uitdelen van papiertjes waarop
ieder zijn mening kan zetten; op het groene papier wat de ZC wel moet doen en op het rode
papier wat niet.
Uit onderzoeken blijkt nu, dat er ook veel eenzaamheid onder jongeren is, dus niet alleen
onder ouderen. Iets wat de ZC erg bezighoudt, het is intergeneratief.
De 5 taken die de ZC nastreeft:
I : ONTMOETEN:
het pronkstuk is de huiskamer, waar we samen allerlei dingen met de gemeenschap kunnen
gaan doen.Het bezoekersaantal neemt steeds meer toe van 2100 in 2015, naar 2800 in
2016 en 3600 in 2018.
II : GEMEENSCHAP en
III: VERBINDEN:
samenwerken en versterken heeft vaak meer effect dan individuele acties.
Er wordt nu een samen met VVN en KBO op 29 sept. ’s middags een toneelvoorstelling
gegeven in het Slotje over wat dementie met naasten doet.
Met de GOW markt zijn er ook diverse partners uitgenodigd, het kost wat meer organisatie
maar het is ook vaak succesvoller. N.a.v. de GOW markt liep ook het ledenaantal omhoog.

Er wordt o.a. gehandwerkt in de Huiskamer.
Verder is er een taalcursus voor laaggeletterden, echter deze loopt niet goed, waarschijnlijk
omdat men het lastig vindt daar voor uit te komen.
Ook zijn er contacten met Stichting Herpen in Woord en Beeld om wat meer schwung te
krijgen.
Hij looft Ruud van het Slotje en de DR voor de samenwerking
IV: ZORG:
De ZC is aanvullend en gaat niet op de stoel van de professional zitten, ze wordt regelmatig
gesignaleerd wanneer er mensen graag bezoek hebben en gaan er heen om te kijken wat
we kunnen doen. De ZC komt wel mensen te kort om deze bezoeken af te leggen.
V : HULP:
Kleine klussen in de tuin en in en rondom het huis.
De ZC is geen concurrent voor de plaatselijke middenstand.
Verder verzorgt de ZC vervoer, oa kleine ritjes naar het ziekenhuis.
Voor sommige projecten wordt subsidie aangevraagd, zoals het bankenplan, de GOW
markt, het taalproject, en de aankomende lunch tegen de eenzaamheid.
Er is een mediagroep, er worden nieuwsbrieven uitgegeven en verspreid per mail of per bus.
Een van de laatste onderwerpen was dat Renee Peters uit Oss, nu in de 2e kamer, met een
hele delegatie van het CDA de Huiskamer kwam bezoeken.
De mediagroep bestaat uit 4 journalisten, de taken zijn verdeeld, er zijn contacten gelegd
met het BD, er is een FB pagina opgericht, en de website is vernieuwd.
Voor een nieuwe activiteit nodigt ze nu dochters en zonen van inwoners uit om te vertellen
over hun beroep cq passie, dit alles om ook jongeren meer betrokken te laten raken met de
ZC.
Hij presenteert het herfstprogramma op het nieuwe stoepbord en bedankt degenen die de
poster mogelijk gemaakt hebben.
Ook merkt hij op dat er veel samenvallende activiteiten in Herpen zijn, daarom is het
misschien handig om een agenda voor alle verenigingen van Herpen te maken.
Verder doet hij een oproep voor een bestuurslid, nu zijn er 2 bestuursleden.
Dus bent U dynamisch, wat aspiratie met de zorg heeft, en interesse dan graag melden.
De ZC heeft nu ca 300 leden, is geopend van di. t/m vr. van 10:00 tot 12:30, op ma-mid. van
13:30 tot 16:00, voornamelijk handwerken, en op de eerste zondag van de maand van 10:30
tot 12:30.

•
•
•
•

4. Presentatie Praktisch alles groen, over meer groen in Oss.
Door Mevr. Nina van Schagen en Mevr. Liselore Burgmans
De presentatie begint met een filmpje ter introductie van de dorp- en wijkenwedstrijd,
waarbij bedragen van € 10.000,00 en € 15.000,00 worden uitgeloofd voor het beste plan.
Praktisch alles groen komt voort uit de routekaart (groen, blauw, natuur), en men wil zoveel
mogelijk met elkaar verbinden door groen.
Voorbeelden die getoond worden;
Arboretum Geffen (op een oude vuilnisbelt), Landerij van Tosse, Stadse boeren, Spaander
Straatsche Akkers in Berghem, natuurspeeltuin Graaf van Megen, vaste planten in
plantsoenen, Marijkelaan en Irenelaan zijn ook mooie voorbeelden.
Via duurzaamoss.nl kun je op de site via initiatieven komen op praktisch alles groen
of via http://www.praktischallesgroen.nl
De hoofdvraag is: als je door de groene bril kijkt, wat zou je dan kunnen doen.
In deze wedstrijd wordt samengewerkt met het IVN; m.a.w. je hoeft het niet alleen te doen.
Het ontwerp moet bijdragen aan;
Meer groen in je buurt. Denk aan biodiversiteit, insecten en vogels.
Minder tegels en dus meer ruimte voor regenwater.
Meer sociale verbinding, gezelligheid en contact tussen buurtgenoten.
Doe het samen! Meer inbreng van je buurtgenoten, is meer kans op winnen.

•
•

Laat ons zien dat er draagvlak is voor jullie idee in de buurt.
Het wedstrijdgebied is minstens drie straten groot in de gemeente Oss. Dit mag openbaar
of particulier terrein zijn, of een combinatie van.
De wedstrijd is voor de hele gemeente Oss
Selectiecriteria waar punten aan worden gegeven;
Inleveren voor 1 okt. (lukt dat niet: je kunt volgend jaar weer mee doen)
Plan van aanpak, wie doet wat
Begroting
Draagvlak (3 straten maar kan ook lange straat zijn)
Eigen inbreng van de bewoners,
Bijdrage aan natuur
Bijdrage biodiversiteiten en groen in de wijk, het dorp of de buurt
Bijdrage aan minder verharding, ruimte voor regenwater
Bijdrage aan sociale verbinding meer gezelligheid
Originaliteit
Aanmelden via praktischallesgroen.nl
Er kan indien gewenst een meet and greet georganiseerd worden waar dan een expert bij
aanwezig kan zijn om een ontwerp uit te kunnen werken. Een oud idee of schetsidee is ook
goed. Mocht het niet voor 1 okt. lukken: er volgen nog 2 wedstrijden in 2019 en 2020.
Op de vraag wie onderhoudt dan het groen is het antwoord; afhankelijk van het plan, het zal
wellicht een combi zijn van burgers en gemeente.
De prijsuitreiking is op het Oerfestival georganiseerd door stichting de Maashorst.
Vervolgens neemt Dhr. Rogier v.d. Linden, het woord over.
Hij heeft een idee, dat hij onlangs gedeeld heeft met dhr. Calatz van de DR over groen en
deze heeft hem gevraagd n.a.v. bovenstaande presentatie dit verhaal te delen.
Het groen zit in hem en met mensen werken doet hij ook al heel lang.
Hij is bezig samen met partners een bedrijf (Titia Florere) op te zetten met jongeren die een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Het idee is om fruitbomenroutes uit te zetten in de gemeente Oss.
Hij denkt aan de oude gemeente Ravenstein om diverse routes uit ze zetten met
fruitplukbomen en deze dan koppelen aan een QR code, waarop men kan zien welke boom
het is met zijn eigenschappen.
Volgens Rogier komen er binnen enkele weken jongeren vanuit school, die verkeerde
keuzes hebben gemaakt. Het is beter om ze op te vangen, naar ze te luisteren en wat met
ze te doen. Buiten werken, iets nuttigs, iets voor de toekomst doen, met een mooi verhaal
erachter dat is het idee.
De opbrengst is dan zingevende activiteit, contact met voedsel, groen en natuur, het
aanleggen van fietsroutes en biodiversiteit. Je gaat met elkaar iets moois maken.
Op de vraag wanneer die jongeren in beeld komen, zegt hij: dit is nog niet geheel duidelijk,
als een plan verder uitgewerkt wordt, hoopt Rogier een beroep op de gemeente te kunnen
doen, die zou hier meer inzage in hebben.
Volgens een toehoorder zou Landschapsbeheer dit beplanten ook doen, hij noemt de weg
bij de GasUnie als voorbeeld.
Dhr. Piet Derks vervolgt: door de presentatie van beiden kunnen ideeën ontworpen worden:
bloembermen, ecologische verbindingszones, biodiversiteit etc. etc. en dit gaan bespreken
voor de wedstrijd van 2019.
De DR wil hier graag aan mee werken, dus als er ideeën zijn voor meer groen, een mooie
wandel- of fietsroute, een groen hart in het dorp of de kernen laat het ons weten.
De politieke bereidheid is hoog om hieraan mee te weken en te promoten voor de
aankomende 4 jaar. Er zit een lijn in, er zit een visie achter en er wordt structureel gewerkt.
Bovendien ligt er een duurzaamheidscontrole vanuit de provincie.

5. Mededelingen:
Korte uiteenzetting van alle lopende zaken
Mevr. Will de Hoog

- School: volgende week wordt over de 2e optie beslist. Dan wordt duidelijk of toch een
andere locatie in beeld is of dat er op de huidige plaats een aangepaste vorm van gebouw
en omgeving wordt gemaakt.

- Slotje: Er hebben zich 9 mensen aangemeld voor de werkgroep. Binnen een paar weken is
er een gesprek met het bestuur, de gemeente, deze 9 vertegenwoordigers en de DR om het
Slotje toekomstgericht te maken voor de komende 40 jaar.

- NOK
Dhr. Menno Ykema.
Afgelopen week zijn er een tweetal vergaderingen belegd door de klankbordgroep.
De bouw van het paviljoen is gestart op het OKSV terrein, en dit is bedoeld om de
verenigingen uit de kernen te huisvesten.
Binnen 3 weken zou de bouw gerealiseerd kunnen zijn zodat het half oktober in gebruik kan
worden genomen.
Tijdens de afgelopen vergaderingen is er een beheercommissie gevormd.
In deze beheercommissie zitten de belangrijkste verenigingen, de hoofdgebruikers.
Hiernaast zijn er 2 werkgroepen opgericht: 1 voor de inkoop en 1 voor de financiën,
Vraag is hoe kunnen we de tijdelijke accommodatie rendabel maken en vervolgens als de
vergunning verleend is dit doortrekken naar de permanente accommodatie.
Al met al goede ontwikkelingen.

- Woningbouw
Dhr. Arjan Calatz.
Vanuit de DR zijn er een aantal initiatieven ontstaan omtrent woningbouw, er worden nu 2
avonden georganiseerd.
De eerste is op 10 okt in TOG voor de inwoners van NOK om de woonbehoeften te peilen.
Vragen kunnen breed zijn, bijvoorbeeld van:
Ik wil starten en ik weet niet hoe, tot aan, ik heb een woning en ik wil hem splitsen al dan
niet met mantelzorg.
Als dit verzameld is zal er een connectie gemaakt worden met de juiste mensen oa uit de
gemeente, om die vragen dan te gaan beantwoorden.
Voor Herpen en Koolwijk is de avond op 8 nov. In ‘t Slotje gepland. U ontvangt tzt hiervoor
een uitnodiging.
Deze avond gaat er iets anders uitzien omdat er al een 3-tal avonden geweest zijn rondom
wonen. We willen met een concreet voorbeeld en met concrete actiepunten komen.
Er komt nog een uitnodiging via de Arena, op de DR site, op posters en flyers zal het
kenbaar worden gemaakt.
Die avond zal gericht zijn op senioren binnen Herpen om een aantal opties en
mogelijkheden te presenteren.
En verder algemene mededelingen:
De gemeente Oss heeft een aantal initiatieven ontwikkeld rondom verduurzamen.
Een van de initiatieven is Buurkracht, dit is om gezamenlijk iets goedkoper aan te kunnen
schaffen, bijv de zonnepanelen. Het heeft wel consequenties m.b.t. tot geld, dus gelieve
goed na te lezen. Er zijn al diverse informatieavonden geweest maar ook op de site van de
gemeente Oss en op https://zonnepanelen.buurkracht.nl kunt U alles hierover terugvinden.
Asbestdaken zijn per 2024 verboden en moeten voor die tijd verwijderd worden. Door
asbest mee te nemen in de duurzaamheidslening verlaagt de gemeente Oss de drempel om
zowel asbest te verwijderen en zonnepanelen en isolatie aan te brengen.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na een motie uit de
gemeenteraad.
Kijk voor meer informatie over de lening op www.oss.nl/duurzaamheidslening.
Wil je meer weten over wat Oss doet op het gebied van duurzaamheid? Kijk dan op
www.duurzaamoss.nl
Witte voetjesproject opnieuw leven in blazen:
Dorpsraad, politie en gemeente vinden een veilige en prettige leefomgeving belangrijk.
Buurtbewoners, politie en toezichthouders gaan daarom met elkaar de buurt in. Samen
heten ze het preventieteam. We hopen dit opnieuw goed te kunnen organiseren en een
koppeling te maken met Buurtpreventie.
Dit klinkt vrij gewichtig maar men wil een koppeling maken met app- groepen die in
bepaalde buurten of straten actief zijn. Iemand die die groep beheert zal dan in contact
staan met de wijkagent.
Het preventieteam is altijd op zoek naar actieve buurtbewoners die in de donkere
maanden, 1 x in de maand willen gaan rondlopen in het dorpsraadgebied samen met een
agent. Er zal dan gekeken worden naar onveilige situaties, verdachte personen en
voertuigen, inbraakgevoelige woningen en luidruchtige jongeren, maar ook sociale
aspecten zoals eenzaamheid kunnen aan bod komen. Dit alles voor een veilige woon- en
leefomgeving. Wilt u graag deelnemen aan activiteiten van het preventieteam?
Neem dan contact op met t.m.van.leeuwen@hotmail.com of iemand van de Dorpsraad:
dorpsraadherpen@gmail.com.

- Gebiedsbeheer
Dhr Jasper Peters.
Allard van Herpenplein:
Dit speelt al veel langer, er lag al een plan er is al subsidie voor gekomen.
De gemeente Oss wil een allesomvattend plan waarin Doeland ook betrokken wordt.
De gesprekken lopen nog, om in 2018 te starten is niet haalbaar.
Het plan wat voor ogen was is nu veel complexer geworden echter het geld van € 650.000
wordt gereserveerd voor het plein.
Er wordt wel een boom gekapt, deze heeft boomrot dus die moet om. Er is een vergunning
voor aangevraagd.
Oude Rogkamp:
Dit betreft het zandpad tussen de Aalstvoortsestraat en de Heiweg. Het is een
cultuurhistorisch pad, waar regelmatig vernielingen worden toegebracht.
Er is een plan gemaakt met een sloot langs het pad, met grote bomen erlangs en paaltjes,
opdat het ontoegankelijk wordt voor gemotoriseerd verkeer, dit wordt als verkeersbesluit
toegepast.
Alle percelen die er aan grenzen kunnen via de openbare weg bereikt worden. De eigenaren
worden ingelicht en het plan wordt met hen besproken.
Er is een A0 vel opgeplakt om alles te verduidelijken.
Bomen in de Kruisstraat:
Dit heeft al enkele jaren gespeeld, en is uitgezocht.
Er stonden en staan lindenbomen die overlast geven.
Er is een plan bedacht om een gedeelte te gaan rooien.
Er zijn vorig jaar 25 bomen gerooid, ook in het kader van dunnen en om iets te doen aan de
plakproblematiek. Er zijn 4 fases ingesteld van 5 jaar. Per fase worden 8 tot 10 bomen
vervangen door bomen die minder overlast geven.
Er zouden vorig jaar bomen worden teruggeplaatst maar dit is uitgesteld omdat men met de
renovatie van de waterleiding bezig was. Men hoopt na oktober te beginnen met het
terugplaatsen van bomen uit de eerste fase. Daarna volgen de ander fases.

Bij de Wilgendaal vond men de speeltuin (met houten palen) niet geschikt, er wordt nu een
nieuwe speeltuin aan gelegd.
Ook het Kerkepad wordt opnieuw aangelegd.
Vraag van dhr van Sambeek hoe ga je handhaven inzake het groen, er wordt door boeren
gewoon gerooid, wanneer die vindt dat de boom in de weg staat.
Het blijft lastig, maar men hoopt dat de boeren voor een gesprek open staan.
Voorstel komt om met de 4 eigenaren te gaan samenwerken, hoe ver ze daar in mee willen
gaan blijft de vraag.
- Ingekomen en uitgaande stukken
geen
6. Subsidieaanvragen.
Dhr. Menno Ykema.
De Ronde van Keent was op 9 sept, er namen 30 kinderen en 50 volwassenen aan deel.
Het was een groot succes en de aanvraag is gehonoreerd.
Omroep Walraven voor de aanschaf van een aantal pc’s, dit in samenwerking met de DR
Ravenstein, deze aanvraag is ook toegekend.
Zorgcoöperatie had een aanvraag voor de lunch in de week van de eenzaamheid, gepland
op 6 okt. Deze is ook gehonoreerd,
Subsidieaanvragen nog te behandelen;
Biljartvereniging NOK, voor een nieuw biljart, dit biljart is tijdens de brand in de Petjesbar
verloren gegaan.
Nieuwe meubels voor de Kartrekkers in Herpen, om de verzorgingsposten tijdens de 4
daagse in te kunnen richten.
7. Rondvraag.
Dhr vd Burgt.
Vanuit Koolwijk heeft de buurtvereniging een appgroep aangemaakt, dit tbv de
buurtpreventie.
Graag zou hij 4 bordjes willen met- Let Op!- Whatsapp- Buurtpreventie- om aan te geven
dat er in de Koolwijk op ongenode gasten gelet wordt.
Jasper neemt dat op en geeft dit door aan de opzichter.
Dhr Rogier v.d. Linden start een handtekeningenactie en probeert voor 1 oktober nog zijn
plan bij practisch alles groen in te dienen.
Dhr Verhoeven doet navraag over zijn vraag tijdens de laatste vergadering inzake
groenafval. Jasper Peters pakt dit op en belooft er z.s.m. op terug te komen:
Groen storten op De Bulk Ravenstein.
De groenverwerking op de Bulk, firma Van Iersel, is een particuliere groenverwerker en dit
staat los van Gemeente Oss. Om die reden kan hier al particulier ook enkel op eigen initiatief
(tegen betaling) groen worden gestort. Let wel, op zaterdag is Van Iersel gesloten. Groen
storten bij/ namens de Gemeente kan op de milieustraat in Oss (gratis) of door te bellen met
14 0412 en het op te laten halen (tevens gratis). Met name dit laatste is een service die bijna
in geen enkele gemeente wordt aangeboden dus ik denk dat we het in Gemeente Oss zo
slecht nog niet hebben, aldus het antwoord van de gebiedsbeheerder daags na de
vergadering.
8. Sluiting. Om 21:58

