
	 	 	
	

	 	

 
Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen   
 
          
Datum :  Dinsdag 26 juni 2018 
Aanvang :  20.00 uur 
Locatie :  Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen 
 
Leden dorpsraad : W. de Hoog, P. Derks, M. Ykema, E. Banken, T. van Beerendonk,  

    P. van Roosmalen,.N. Arts, A. Calatz 
Genodigden : Wim Plank 
Aanwezigen :  32 
Notuliste :  T. van Beerendonk 
 
Agenda 

 
1. Opening en welkom: 

De voorzitter opent de vergadering en excuseert voor de gekozen datum omdat het 
samenvalt met de kermis. 
 
Dhr. Emiel de Kleijn krijgt eerst het woord ivm het afscheid nemen van 2 leden van 
de Voordrachtscommisie (nu nog bestaande uit Dhr. Wim Hebers, Mevr. Marianne 
van Heumen, Dhr. John Strik, Mevr. Thea van der Velden, en hijzelf) en hij bedankt 
Mevr. An van Geffen die zich 12 jaar heeft ingezet en zelf voor opvolging gezorgd 
heeft en Mevr. Rianne van Summeren die zich ook 8 jaar heeft ingezet en voor haar 
zijn ze nog op zoek naar een vervanger/ster. 
De voordrachtcommissie kiest de Dorpsraadleden uit de inwoners van de kernen, 
behorend tot het dorp. 
Vervolgens stelt hij de nieuwe leden voor, Mevr. Neeltje Arts uit Overlangel, Dhr. 
Arjan Calatz uit Neerloon en Dhr. Peter van Roosmalen uit Herpen. 
 
Alle nieuwe dorpsraadsleden stellen zich verder voor en geven aan met welke 
portefeuilles zij bezig gaan zijn. 
Alle zittende dorpsraadsleden geven vervolgens een kleine voostellingsronde en   
vertellen welke portefeuilles bij hen horen. 
Deze staan onderaan het verslag.  
 

2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 13 maart 2018. 
Geen op en aanmerkingen over verslag 
 

3. Voorstellingsronde van alle Dorpsraadleden en hun portefeuilles met de daaraan 
gekoppelde activiteiten. 
Zie 1 
 

4. Informatie over Wijk en Dorpsraden: 
Mevr. W. de Hoog: 

 
Wat doet een dorpsraad? 

Die probeert verbinding te maken tussen mensen en processen.  
Het gaat om schakelen en verbinden tussen bewoners en organisaties en tussen  
ambtelijke afdelingen op t gemeentehuis.  
De een werkt van binnen naar buiten en de ander van buiten naar binnen.  
 



	 	 	
	

	 	

Een wijkcoordinator of een dorpsraadslid zijn geen proceseigenaar.  
Ze zijn doorgeefluik, of verzamelaar van ideeën en ze zorgen dat dat op de juiste  
plek komt.  Ze kunnen adviseren over inhoud en proces; of meedenken met denkers 
en doeners; het gaat over vergaderen of actief iets organiseren 
Ze zijn dus een onderdeel van het proces. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies 
over van alles.  
De dorpsraad geeft zeker ook formeel advies aan de gemeente. 
Voorop staat: ieder dorp, buurt of straat heeft zijn eigen identiteit, 
beleving of agenda.  
De dorpsraad signaleert dat, of liever nog: de dorpsraad krijgt signalen over 
bepaalde zaken van de inwoners; bundelt dat, als meer mensen dat ook 
vinden en gaat er dan vervolgens mee naar bij de gemeente. De bedoeling is dan 
ook dat er dan iets mee gaat gebeuren. 
Het gaat dan heel vaak over leefbaarheid. 
Dorpsraad hoeft t niet altijd eens te zijn met bepaalde voorstellen. De Dorpsraad kan 
dan toch namens een aantal mensen het voorstel inbrengen bij de gemeente.   
 
Het gaat dus niet om de dorpsraad en ook niet om de wijkcoordinator;  
het gaat bij ons over  
de mensen 
uit  Herpen, Koolwijk,Overlangel, Neerloon en Keent.  

      Daar zijn wij voor.   
 

Ik wil dat nog verduidelijken met een voorbeeld wat nu kan gaan spelen  
Een tijd terug klaagden n paar mensen  
over overlast van het verkeer in de Rogstraat.  
Gisteren klaagden enkele mensen over overlast van het verkeer in de St. 
Sebastianusstraat.  
Ik wil graag weten welke mijnheren en mevrouwen nog meer last hebben van het  
verkeer in Rogstraat en St. Sebastianusstraat.  
Als we een aantal meldingen hebben stappen we naar de gemeente en dan maken  
we ons sterk dat er daadwerkelijk wat mee gebeurt.  
 
Het gaat om samen verantwoordelijk te zijn voor onze omgeving en voor elkaar. 
Dat is van belang voor de fysieke leefomgeving maar zeer zeker ook voor zorg – en 
welzijn. Vooral dus voor leefbaarheid. Voor ons allemaal. 
Kom met initiatieven, je bent meer dan welkom, maak er dus gebruik van. 
Zet op een goede manier dus ook de Dorpsraad aan het werk.  

  
5. Participatie dorpsraad in ontwikkelingen Maashorst/ Herperduin: 

Dhr. Piet Derks: 
Iedereen kent de artikelen uit de krant en de media. 
Sinds vorig jaar is er een gebruikersraad samengesteld, bestaande uit ruiters en 
menners, mountainbikers, wandelaars, hondenliefhebbers, alle mensen die 
gefaciliteerd gebruik maken van de Maashorst daar van gebruik maken. 
Verder zijn er ook mensen die niet gefaciliteerd gebruik maken, zoals de recreanten. 
Daarom hebben heeft men de dorpsraden aangetrokken deel uit te maken van de 
gebruikersraad van de Maashorst: Uden, Nistelrode, Berghem, Herpen,( Wijkraad) 
Oss Zuid. Er vindt regelmatig overleg plaats. 
Doelstelling van de gebruikersraad is om op een aantrekkelijke manier te kunnen 
recreëren met respect voor de natuur van de Maashorst en andere gebruikers. 



	 	 	
	

	 	

Bij klachten kan men zich dus melden bij de Dorpsraad. 
Commotie over de grote grazers vanuit de gebruikers en de rangers 
Er worden selfies en foto’s gemaakt.  
Men vraagt op deze wijze om problemen, er komen te veel mensen te dicht bij de 
dieren en zeker als er kalveren zijn is afstand houden belangrijk. 
Het is vragen om problemen.  
FILMPJE YOU TUBE: https://youtu.be/wxnTcvHqrHw 
Na de zomervakantie komt er een uitgebreide presentatie. 
 

6. Mededelingen 
- Schoollocatiekeuze: 
- Mevr. W. de Hoog: 

De reden dat de school niet op de Hollands Kamp komt 
is, dat in het eerste vervolgonderzoek vanuit de gemeente is gebleken dat een 
school in de zone van de aanwezige gasleiding niet voldoet aan de nu geldende 
veiligheidseisen. 
Wij als DR betreuren dat dit in eerdere gesprekken niet is genoemd. 
We zijn nu al 2 jaar bezig met “soebatten” en er is herhaaldelijk door de DR 
daarover gesproken; echter nu blijkt toch dat dit een issue is. 
Mevr. S. Spanjers verbaast zich erover dat men dan niet voor de huidige locatie 
kiest, omdat er eerder nog maar 2 opties over waren. 
Er is veel onduidelijkheid over hoe en wat de inwoners nog moeten geloven. 
Wij als Dorpsraad kunnen hier nu niets in betekenen. 
Dhr. P. Pelders vraagt of er voor de woningbouw andere eisen gesteld worden 
dan voor de school. Volgens de gemeente is daar wonen geen probleem. 
Dhr. W. van Boxtel: 6 jaar geleden was dit ook al ter sprake bij Herpinia. 
Hij wijst op diverse leidingen die aangegeven zijn, en noemt specifiek de gele 
paal waar een beschadigde leiding onder zou zitten. 
We hebben echter niet meer in handen dan dat wat we krijgen vanuit de 
gemeente. 

- In het Slotje zijn ze bezig met summiere aanpassingen. Wordt vervolgd. 
- Allard van Herpenplein: 

Dhr. P. Derks: 
Door de gemeenteraadsverkiezingen en coalitievorming zij er nog geen afspraken 
gemaakt. 
Er blijft 650 mille gereserveerd voor het plein in de komende jaren. 
Het zal verkeerstechnisch aangepast worden, maar er wordt ook rekening 
gehouden met de wens van wat 2 jaar geleden is uitgesproken dat het de 
bedoeling is dat het het een groen, gezellig dorpsplein zal worden. 
As maandag is er een overleg inzake de veiligheid van de Rogstraat, Alard van 
Herpenplein en St Hubertusstraat. 
De gemeente moet er voor zorgen dat de gebruiker zich echt op een 30 km weg 
voelt, of het middels obstakels anders kan worden ingericht?! Misschien wat 
meer groen. 
Bij de gemeente kunnen klachten mbt verkeerssituaties, het wegdek, overlast 
van bomen en vervuiling van wegen gemeld worden. Echter na afloop van de 
vergadering kan men daarvoor ook bij Dhr. Derks terecht. 

- Nieuwe coalitie: 
Mevr. W. de Hoog: 
We kunnen hier nog niet zoveel over uitwijden maar 
onze aandachtswethouder is dhr. Frank den Brok. 
 
 
 

- Woningbouw: 
Dhr A.Calatz: 



	 	 	
	

	 	

In de voorlaatste vergadering hebben Mooiland en Reuvers een presentatie 
gegeven. 
Er is een overleg geweest met Benno Kaming, Edwin vd Velden (stedebouwkun- 
dige) en onze wijkcoördinator Peggy Mulderij. 
Wilgendaal is nu nog in ontwikkeling. 
In het verleden is er aanbodsgewijs gebouwd, men wil dit omzetten naar 
vraaggestuurd bouwen. 
Samen met de gemeente willen wij dit uit gaan zoeken waar echt de behoeftes 
liggen, in september hoopt hij daar meer over te kunnen vertellen. 
 

- Politie: 
- Dhr. W. Plank: 
- De cijfers tot 2018 zijn fantastisch: 

I woninginbraak in Herpen 
1 fiets diefstal in Herpen 
6 vernielingen: 4 in Herpen, 1 in Keent en 1 in Overlangel 
13 Geweld/ruzie: 12 in Herpen, 1 in Neerloon 
1 overlast jeugd in Herpen 
1 diefstal auto in Herpen 
1 diefstal aan/ uit auto in Herpen 
2 inbraken vakantiepark Herperduin 
2 Potloodventers 
Verzoek om 112 te bellen als men mannen met petjes in een auto ziet bij het 
parkeerterreintje aan de Wooijstraat, dit graag melden met er wordt daar 
gedeald!  
Witte voetjesproject volgende week overleg met het kernteam en de nieuwe 
gebiedsbeheerder en wijkcoördinator. 
Rogstraat wordt aangehaald ivm rolstoel, dit wordt een aandachtspunt. 
Trien heeft precariorechten voor dit terras, er wordt naar een oplossing gezocht. 
 
Kermis is ook rustig verlopen, er zijn geen incidenten gemeld. 
Rond de tent is alles ook keurig geregeld. 
Geen zatte types, geen geweld en geen meldingen. 
E.e.a. kortgesloten met Theke’s en zo kan het dus ook: Feestvieren. 
 

- Gebiedsbeheer: 
- Dhr. P. Derks: 

Gebiedsbeheer Dhr. J. Peters is niet aanwezig, Dhr. P. Derks heeft het IUP al 
aangekaart, men kan zich bij hem melden. 
Als men eikenboomrupsen ziet dan dit graag melden bij 140412. 

         Of op de buiten beter app. 
      Volgens Mevr. vd Linden is er onlangs controle geweest in Overlangel. 

- Ingekomen en uitgaande stukken: 
Geen. 

- Vergaderingen dit jaar nog gepland; 18 september en 20 november. 
 

7. Subsidieaanvragen: 
8. Dhr. M.Ykema: 

Er is 1 subsidieaanvraag met betrekking tot een historische wielerkoers in Keent 
op 9 sept. 
 

9. Rondvraag: 
Dhr. P. Verhoeven heeft als tuinman regelmatig groenafval, hij kan dan naar de 
milieustraat rijden en het gratis lossen. 
Hij kan ook de gemeente bellen en dan ligt het langs de weg maar wordt het gratis 
opgehaald. 



	 	 	
	

	 	

Op de Bulk kan hij het ook meteen brengen, maar dan kost het 10,00, 
Nu is de compostering in Oss sinds een paar maanden gestopt en al wat naar de 
milieustraat gebracht wordt, wordt nu naar de Bulk gebracht. 
Kunnen wij als DR hier iets in betekenen. 
Dhr. J. Strik vraagt of er fluisterasfalt gebruikt is bij het aanleggen van de nieuwe 
splitsing op de Koolwijk. 
Het stuk tussen Wittenberg en Meijer zou opnieuw geasfalteerd worden. 
Dit is volgens Dhr. van Berkel niet gebeurd. Volgens hem zijn de bochten ook te 
klein. 
Dhr. P. Verhoeven heeft verschillende keren naar de gemeente gebeld over slecht 
wegdek etc. en complimenteert de gemeente voor het snelle en adequate optreden. 
 

10. Sluiting: 
Sluiting 21:12 
 

 
 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Will de Hoog,      
Voorzitter Dorpsraad Herpen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W. de Hoog T. van  Beer- M. Ykema P. Derks A. Calatz N. Arts P. v. Roos-
endonk malen

Aanspreekpunt 
wethouder en media
Bedrijfsleven
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Bouwen en Wonen
Deelprojecten
Gezondheid en Mileu
Groenbeheer 
Imago DR
Klankbordgroep Overlangel
Onderwijs 
Openbare Ruimte
Penningmeester
Secretaris
Subsidie
Toerisme en recreatie
Verenigingsleven
Vice Voorzitter
Voorzitter
Website
Zorg en Welzijn
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