
 

 

 
Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen 
 
Datum : Dinsdag 30 januari 2018 
Aanvang : 20.00 uur 
Locatie : Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen 
 
Leden dorpsraad : W. de Hoog, M. Ykema, E. Banken, P. Derks, T. van Beerendonk,  

   A.  Siebers, H. Wijdeven. 
Adviseur  : W. van Hoogstraten, F. van Lent 
 
Genodigden : Mej. Sanne Gielis, projectleider Voorzieningenkaart Herpen. 
   Sjoerd Naus Projectleider voorzieningenkaart bij Gemeente Oss 
    Wim Plank politie 
Aanwezigen : 58 
Notuliste : T. van Beerendonk 
 

1. Opening en welkom. 
Mevr. Will de Hoog opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 14 november 2017. 
Geen opmerkingen. 
 

3. Info over lopende zaken:  
• Schoollocatie: korte terugblik 

Uiteenzetting van de directeur en Gert Jan vd Flier van de gemeente Oss. 
Er was een goede opkomst, de meningen zijn verdeeld over de locatiekeuze. 
Er zijn goede vragen gesteld, daardoor heeft het college al heel snel aangegeven dat ze graag de 
beide mogelijkheden een stap verder uitgewerkt wil zien voor beide locaties, incl. de 
ontwikkelingskansen voor de bestaande locatie als de school verhuist. 

• Oproep nieuwe dorpsraadsleden. 
15 maart treden er drie raadsleden af dus graag aanmelden bij bekende mensen: 
Emiel de Kleyn 
Wim Hebers 
Marianne van Heumen 
John Strik 
Rianne van Summeren 
Thea van de Velden 

 
4. Korte Mededelingen door Piet Derks: 
• Bomen dunnen op het Runstuk. 

De gemeente heeft een dubbele rij bomen aangelegd en ze zijn nu zo groot, ze moeten nu 
gedund worden. 
Er waren 6 mensen aanwezig, er is een keuze gemaakt voor dunning om en om en een dubbele 
rij zigzagsgewijs te realiseren. 
Wat slecht is wordt gerooid, andere worden verplaats naar Wilgendaal, Herpen of Ravenstein. 
Men begint na publicatie eind febr., begin maart. 



 

 

Er is desgewenst een kaart aanwezig. 
 

• Onlangs is er met vertegenwoordigers van gemeente en ecologie in Herperduin een rondje 
inzake bosomvorming gedaan. 
De bosomvorming is gestart in overeenstemming met Herpen en Berghem. 
Elke 6 jaar wordt een blok onderhanden genomen, het huidige blok ligt zuidelijk van het 
Ganzenven. 
Waar nodig en waar kan zullen bomen worden weggesleept. 
Natuur krijgt voorrang, als bomen knakken blijven ze liggen. 

• Maashorst heeft een gebruikersgroep, waar ook Herpen, Berghem en Wijkraad Oss zuid in zitten. 
Voor deze 3 raden is Piet Derks de vertegenwoordiger en samen trekt hij met de gemeente op 
in dit project. 

• Inloopspreekuur:  
Laatste maandag van de maand in de Huiskamer 
van half 10 tot half 11 en van half 7 tot half 8. 

 
• Politie (cijfers van 2017 wat betreft criminaliteit etc). 

 Dit jaar slecht begonnen met overval. 
  De cijfers 2017 voor werkgebied Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon, Keent. 
  
 Woninginbraken  12                     Herpen  8            Overlangel   3         Neerloon     1         (2016  17)  
 Dfst auto                0                                                                                             (2016    3) 
 Inbraak auto        7                  6                                 1                   (2016    6) 
 Hennep/drugs    2                    2                                                          (2016    3) 
 Dfst fiets        8                       7                      1                         (2016  11) 
 Overlast jeugd    13                                    11                                                         2    (2016    8) 
 Huis.geweld       2                                   2                                                                   (2016    1) 
      
 22 febr. is weer een Witte Voetjesproject. 
 Evaluatie voetjesproject volgt eind februari 2018. 
 
 
 Wim doet een oproep voor nieuwe meelopers aangaande het Witte Voetjesproject. 
 

• Ingekomen en uitgaande stukken: 
      Geen inkomende stukken. 
 

5. Subsidieaanvragen  
• Jeugdvakantiewerk is doorgestuurd naar Legaat van Koot  
• GOW markt in het Slotje (gezondheid, ontmoeten en welzijn) 
• Goede Doelen Week Overlangel 
• Hord Fest Ravenstein  

 
 

6. Grote inspraakavond voor alle Herpenaren over het Slotje inzake het ontmoeten in Herpen 
ingeleid door Sanne Gielis medewerkster Vastgoed van de gemeente Oss. 



 

 

Sanne geeft een korte inleiding en zal aan het einde van deze presentatie 3 vragen gaan stellen naar 
aanleiding hiervan. 
 
De inleiding bestaat heel kort uit hoe het ontstaan van de advies voorzieningenkaart 2014 m.b.t. 
ontmoeten in Herpen met als 1e vraag: 
Wat zijn de verwachtingen? ( daar kwam eigenlijk geen antwoord op)  
 
De 2e vraag was: 
Wat is er vastgesteld m.b.t. ontmoeten?  
Op de advies voorzieningenkaart staan 2 opties:  
- Wilgendaal MFA 
- Locatie Slotje  
 
Maar daarbij niet te vergeten: 
Wat is nu het beleid van maatschappelijk vastgoed:  
1. Minder m2 
2. Bestaande m2 beter benutten  
3. Gezonde exploitaties  
Met als doel het uitwerken van ontmoeten in Herpen en wat hiervoor is nodig zodat we een goed 
advies aan college & gemeenteraad kunnen geven. 
  
Er kan dan een proces opgesteld worden met een brede werkgroep en een periodieke 
terugkoppeling naar alle inwoners. 
Het doel vanavond is, wat is de opdracht van deze werkgroep?  
 
Opdracht: 
- Resultaat = investering X in gebouw/locatie Y.  
- Wat is hiervoor nodig: hoeveel m2 ontmoeten hebben we nodig? 
- Maar eerst is belangrijk ons te focussen op de activiteiten.  
 
Wat gebeurt erna vanavond?  
Er wordt aan de slag gegaan met de werkgroep. 
Als je wilt deelnemen aan de werkgroep meld je dan aan bij Sjoerd Naus  
(S.Naus@oss.nl). 
Er zal een brede werkgroep worden samengesteld met de dorpsraad. 
  

 
Er worden 3 concrete vragen gesteld en men mag daar een half uur over nadenken en de 
antwoorden worden op papier gezet. 
• Ontmoeten en uitwerken locatie het slotje? 
Of  

Ontmoeten uitwerken voor het Slotje en Wilgendaal? 
• Welke activiteiten horen blij het ontmoeten in Herpen? 
• Zijn die activiteiten er over 10 jaar nog? Toekomstgericht denken! 

 
 
In de zaal verbaast men zich dat Wilgendaal genoemd wordt, maar om te voorkomen dat er een 
misinterpretatie is, wil Sanne dit toetsen!  



 

 

Er is geen bezuinigingsdoelstelling mee gekregen, er is 1,4 – 1,5milj geraamd voor ontmoeten in 
Herpen. 
Het beleid is, daar waar kan, inzetten op minder m2. 
Ook het parkeerterrein is een aandachtspunt. 
 
Na 30 minuten: 
 
Antwoorden uit de zaal. 
Tafel 1: 
Op vraag 1 de locaties: primair Slotje 
Mocht het zo zijn dat de school naar Wilgendaal gaat, dan is dat ook een locatie 
van ontmoeten door het stukje sport. 
 
Verschillende activiteiten genoemd die er over 10 jaar zijn o.a.: 
Zorgcoöperatie 
Kienen 
Carnaval 
VVN 
Dorpsraad 
Toneelvereniging 
Brassband 
Muziekverenigingen 
Smartlappen  
Line dansen 
Klupke 
Rommelmarkt 
Buurtvereniging 
Vogeltentoonstelling 
Tafeltennis 
Taal voor laaggeletterden 
Huiskamer 
Judo 
EHBO 
Etc. etc. 

 
Wel missen we iets voor de jeugd! 
 
Tafel 2: 
Dorpshuis moet in de kern blijven het is toegankelijk en bereikbaar. 
Sluit zich aan bij tafel 1. 
Gebruik maken van alle activiteiten en meer jeugd erbij betrekken, deze zweeft overal tussenin. 
 
Tafel 3: 
Is het eens met de voorgangers maar mist: 
Gameroom voor ouderen. 
Infokantoortje VVV. 
Minpunt is parkeren. 
 



 

 

Tafel 4: 
Alles wat aan sport gebeurt naar de Wilgendaal. 
Alles wat cultuur betreft in het centrum houden. 
Het gebouw wel als zodanig behouden. 
Bouw huizen voor jongeren. 
 
Tafel 5: 
De lokatie hier houden. 
De valkuil die in omringende dorpen heeft plaatsgevonden moet een voorbeeld zijn,  
de vrijwilligers werden buiten gesloten, zorgen dat dat niet gebeurd. 

 
Tafel 6: 
Er ligt nog steeds grond hierachter om te parkeren. 
En vind dat het hier blijft het beste voor Herpen is. 
 
Tafel 7: 
Oplossing voor indeling was al eerder besproken. 
Zo zou er gezorgd kunnen woorden voor bijv. maaltijden aan de voorzijde. 
Houten gebouw vervangen door steen, is dan kleiner gebouwtje om warm te houden en daar 
kunnen dan o.a. de yoga en andere meidensporten in. 
Er kunnen verder zaken opgestart worden zoals disco voor de jeugd. 
Om parkeerproblemen op te lossen stelt hij een “Transferium Herpen” voor. 
 
Tafel 8: 
Pieter heeft een aantal bouwers aan tafel en deze hebben al naar de ruimtes gekeken. 
De ruimtes sluiten goed aan bij de behoeften. 
Met name de prestatiesporten zouden beter naar de WIlgendaal kunnen gaan en de ouderensporten 
hier. 
De aanpassingen moeten een verbetering worden, maar het mag niet ten koste gaan van de huur. 
 
Tafel 9: 
Bestaande locatie zoals hij nu is, is prima alleen het parkeren blijft een probleem. 
Het Slotje kan wel een facelift gebruiken. 
Mikken op kleine compacte ruimtes; individualisering is de toekomst! 
Oa een steunpunt voor de bibliotheek creëren. 
Er zou een kookstudio voor ouderen moeten komen. 
 
Na afloop worden de papieren vellen verzameld. 
Er zal door Sanne met de DR en haar collega’s naar gekeken worden en in febr. laat ze weten welke 
opdracht eruit komt en hoe we die werkgroep gaan samenstellen 
Gekeken wordt of we jongeren gemotiveerd kunnen maken om deel te nemen aan deze werkgroep. 
Ze zal de aanwezigen gaan informeren over de stappen die gezet worden en van het proces dat daar 
uit volgt. 
Er wordt de komende maanden weer een avond georganiseerd zodat we op de hoogte worden 
gehouden. 
De aandachtspunten en de thema’s die we met de werkgroep gaan uitwerken:  
- Hoeveel ruimte heb je nodig voor de horeca?  
 



 

 

 
- is er een overlap met andere domeinen (zorg/onderwijs/sport/..) welke activiteiten hebben we hier   
   nodig. 
- Uitwerken scenario’s incl. investering en exploitatie. 
 

7. Rondvraag: 
 Waarom komen de jongeren en middelbare niet hier binnen op zo’n vergadering. 
 

8. Mededeling van Wim Plank (politie): 
 Hij heeft op twitter een bericht gestuurd over een potloodventer. 

 Advies op signalement letten en rustig te blijven. 
 En foto maken! 
 

9. Sluiting: 
De voorzitter Will de Hoog sluit de vergadering 
 
 
 
 


