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Datum : Dinsdag 6 december 2016 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : ’t Slotje, Herpen 

 

Leden dorpsraad : A. Siebers, M. Ykema, E. Banken, P. Derks 

Afwezig : W. de Hoog 

Adviseur  : T. de Louw 

 

Belangstellenden : ±50 

 

Genodigden : Wim Plank (wijkagent), Quinten Michielsen (gebiedsbeheerder),  

  Patrick Megens (projectleider) 

 

Notuliste : E. Mommersteeg 

 

 

1. Opening en welkom 

Piet Derks opent de vergadering. Piet is vandaag de voorzitter i.v.m. afwezigheid van 

Will de Hoog. Piet deelt mede dat Jannie Diels en Rianne Hermanns zullen stoppen bij 
de dorpsraad. Rianne om persoonlijke redenen en Jannie vanwege gezondheid.  

 

2. Vaststellen verslag van de openbare vergadering van dinsdag 11 oktober 2016. 

Het verslag van de vergadering van 11 oktober wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.  
De bijlage van de vergadering van 11 oktober zijn te vinden op de website. De website 

van de dorpsraad is weer up to date. 

 

3. Ingekomen en verzonden stukken 

Er zijn 4 subsidieaanvragen binnengekomen.  
 

4. Vervolg op thema-avond Wonen 

Opvallende punten van deze avond waren: 

- Er is een gebrek aan goedkope starterswoningen, zowel koop- als huurwoningen. Er 
is weinig aanbod in betaalbare woningen voor jongeren, net als betaalbare huur- en 

koopwoningen voor senioren. De dorpsraad zal n.a.v. deze uitkomsten de gemeente 

aanspreken en adviseren over het woningbeleid.  

 
- De dorpsraad wil klankbordgroepen starten voor jongeren, senioren/ouderen en 

algemeen. Wanneer men daar interesse in heeft kan men zich hiervoor aanmelden 

bij dorpsraad.  

 

Berrie van de Burgt (VDG) geeft aan dat de woonvisie begin 2017 weer op de agenda 
staat bij de gemeente. Dit betekent dat deze uitkomst betrokken kan worden bij de 

woonvisie van gemeente. 

 

5. Voortgang Reconstructie Rogstraat 
Patrick Megens geeft toelichting op de voortgang van de reconstructie. Er is voor de 

bouwvak met de reconstructie begonnen. De eerste 3 fases zijn goed verlopen. Door 

oponthoud met de sanering van het water is er nu vertraging. 

 
Vanaf 19 december is de straat weer open tot begin januari. In januari heeft men nog 4 

weken nodig om het laatste stuk te realiseren.  
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Voor ’t Slotje worden nog wat zaken gewijzigd. Het stukje groen wordt ook anders 

ingericht. Voor het parkeren bij de Plus wordt langsparkeren gerealiseerd aan beide 

zijde van de straat.  
 

Er is een vraag over de onduidelijkheid van het parkeren. Mensen denken nu dat ze op 

de stoep parkeren. Reactie: Er wordt nieuwe bebording aangebracht waarin het 

parkeren duidelijk wordt. 
 

30 km zone 

Na de reconstructie zal er in de gehele bebouwde kom, Rogstraat, een 30 km zone van 

kracht worden. 
 

Er wordt in 30 km zone niet gehandhaafd op snelheid omdat deze zones ingericht zijn 

op 30 km per uur. Indien het hele gebied is ingericht vervalt de voorrangsregeling.  

 
6. Brief aan bewoners over plaatsen vergunninghouders in Herpen 

Berrie van de Burgt geeft de laatste stand van zaken over de vergunninghouders. De 

opgave voor Oss was 224 gezinnen te plaatsen. Er blijken nu veel gezinsherenigingen 

plaats te vinden en is er daarom gekozen om geen vergunninghouders te plaatsen in 

Herpen. Door het niet doorgaan van het plaatsen van units aan het Gepkespad worden 
er wel 8 sociale huurwoningen gebouwd. In de brief staat dat er geen sociale 

huurwoningen in de Waterstraat gebouwd worden. 

 

Er wordt een vraag gesteld of er ook woningen worden gebouwd in de Waterstraat. 
Reactie: In de Waterstraat worden nu geen woningen gebouwd.  

 

Er wordt ook gevraagd waarom het terrein aan de Waterstraat steeds dient als opslag 

van materialen. Reactie: Er zal door de gebiedsbeheerder gekeken worden naar het 
terrein aan de Waterstraat waar nu vaak bouwmaterialen geplaatst worden.  

 

7. Bomen Kruisstraat 

Quinten Michielsen geeft toelichting op de laanbomen in de Kruisstraat. Er is een 

gesprek geweest met voor- en tegenstanders van de laanbomen in de Kruisstraat. Er is 
een nieuwe afspraak gepland om verder te praten over het plan. Verder is er niet veel 

over dit onderwerp te vertellen. Mogelijk komt het de volgende vergadering opnieuw op 

de agenda. 

 
8. Bankenplan 

In de vorige dorpsraadperiode is het bankenplan gestart. De mensen die de banken in 

het dorpsraadsgebied bij hielden zijn gestopt. Op dit moment zijn er twee mensen die 

de banken bijhouden. Er wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers die zes keer per jaar 
een rondje langs de banken willen doen om ze bij te houden. 

 

Er wordt gevraagd waarom er niet samen wordt gewerkt met de KBO of de 

zorgcoöperatie met hun klussenteam. Deze tip wordt ter harte genomen. 
 

9. Mededelingen 

o Dorpsraad 

 Groenonderhoud dorpsraad gebeid 

Er zijn nieuwe mensen gevonden die het groenonderhoud in Herpen doen. De 
gemeente faciliteert waar nodig en de rest regelt de gemeenschap. Annie van 

Geffen houdt de lijst met vrijwilligers bij. In Overlangel is ook een groep mensen 

bezig met het groenonderhoud en is het groenonderhoud geïnventariseerd onder 

leiding van Bert van der Linden. De materialen/gereedschappen vanuit Herpen 
zijn ook beschikbaar voor Overlangel. Indien noodzakelijk worden er nog nieuwe 

materialen/gereedschappen aangeschaft.  
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De groenvoorzieningen rondom de beelden die geplaatst zijn door St. Herpen in 

Woord en Beeld worden onderhouden door St. Herpen in Woord en Beeld.  

 
 Routekaart Natuur 

Er zijn twee brainstormsessies geweest op het gemeentehuis. De gemeente Oss 

wil een groene gemeente worden. Daarom nodigde de gemeente een gemêleerde 

groep uit met ervaring in de natuur: burgers, natuurorganisaties, zorginstellingen, 
ondernemers, professionals en overheden. Zij gingen aan de slag met plannen en 

ideeën. 

 

De dorpsraad heeft de ecologische verbindingszone (EVZ) Erfdijk/Munsche 
Wetering weer onder aandacht gebracht. 

Het waterschap heeft afgelopen herfst natuurvriendelijke oevers en enkele poelen 

gerealiseerd in het projectgebied. Gemeenten Landerd en Oss blijven attenderen 

op uitvoering eindplaatje. Dit blijft een punt van aandacht. 
 

Er zijn ideeën/plannen ingediend om het agrarisch gebied toegankelijk te maken 

door het herstellen van oude kerkpaden, wandelpaden, bloemenveld, etc.   

Er wordt een vraag gesteld of deze plannen al openbaar zijn en waarom er in het 

dorp wordt verteld dat deze plannen al definitief zijn terwijl er nu wordt verteld 
dat dit nog maar plannen zijn. Reactie: In 2010-2011 is er al gesproken over deze 

ideeën/plannen en dit zijn nog maar ideeën/plannen en er is nog niets definitief. 

Voor realisatie van deze plannen moeten ook voldoende gelden beschikbaar zijn of 

komen. 
 

Deze paden zullen niet rolstoeltoegankelijk zijn omdat het op agrarisch gebied zal 

zijn.  

 
Heeft men ideeën, dan kan men deze melden bij Piet Derks. 

 

Dijk Hamelspoelweg 

Op de dijk aan de Hamelspoelweg zijn in april biologische bloemen gezaaid voor 

bijen omdat het slecht gaat met de bijenpopulatie. Er wordt een vraag gesteld 
waarom er schapen hebben gegrazen op de dijk terwijl er bloemen zijn gezaaid 

voor bijen. Reactie: Dit is een miscommunicatie geweest.  

 

Bladeren 
Er wordt een vraag gesteld wie er verantwoordelijk is voor de fietspaden in 

Herperduin, dit in verband met de vele bladeren die op het fietspad liggen. 

Reactie: De gebiedsbeheerder zal dit oppakken.  

 
Doorgang Wetering 

Er wordt een vraag gesteld over de doorgang naast de Wetering nabij Camping de 

Brug. Hier kan met de rolstoel of kinderwagen niet doorheen. Reactie: De 

gebiedsbeheerder pakt dit op. 
 

 

 Taal voor het Leven 

Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en 

organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd 
zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een 

computer. https://www.taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/het-

programma/  

 
o Politie 

 Voortgang Witte Voetjes project en Veiligheidsteam Herpen 

Het witte voetjesproject loopt momenteel met 12 personen. Hiervoor worden nog 

wel nieuwe mensen gezocht. In de donkere maanden november tot en met maart 

https://www.taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/het-programma/
https://www.taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/het-programma/
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wordt één keer per maand een avond gelopen. Tom van Leeuwen regelt de 

administratieve zaken voor het witte voetjesproject. 

 

 2015 2016 

Woninginbraken 13 13 

Diefstal auto’s 4 3 

Inbraak auto’s 27 5 

Diefstal fiets 11 11 

Overlast jeugd 29 7 

 

 

 Mobile Medialab woninginbraak en fietsendiefstal 

Met het innovatieve Mobile Media Lab test de politie op een laagdrempelige 
manier haar communicatiemiddelen. De politie staat midden in de maatschappij 

en heeft op verschillende manieren contact met de inwoners van Nederland. Door 

in verbinding te staan, te luisteren en vervolgens de middelen te verbeteren, 

werkt zij, samen met u, aan een veiliger Nederland. 

https://www.politie.nl/themas/mobile-media-lab.html  
 

Er komt een Mobile Medialab in Ravenstein te staan in het voorjaar van 2017. Er 

wordt geprobeerd om dit Mobile Medialab naar Herpen te krijgen. Wanneer deze 

komt is niet duidelijk, maar er zal uitgebreid over gecommuniceerd worden 
wanneer dit Medialab komt. 

 

 Preventie 

De wijkagent doet een oproep aan de bewoners dat het geen tijd meer is voor 
scharenslijpers, monteurs voor dak reparatie of anderszins.  Dit nadat er in 

Ravenstein een laffe diefstal plaatsgevonden heeft bij de wat oudere medemens. 

De dader maakte weer misbruik van de leeftijd en de goedgelovigheid van het 

slachtoffer. Hij deed zich voor als medewerker van de Rabobank en zag er netjes 
uit. Hij deelde mede dat er een nieuwe bankpas onderweg was en dat hij de 

pincode moest weten van het oude pas. In bijzijn van de onbekende man pakte 

het slachtoffer op een geheime plaats het geld en pasje en voordat mevrouw het 

in de gaten had, was hij verdwenen met pas, geld en pincode. 

Nog voordat de pas geblokkeerd kon worden werd er in Heesch een groot bedrag 
gepind. 

Personeel van de BANK komt niet aan de DEUR. Geef dus NOOIT uw pincode af. 

Laat niemand binnen met wat voor een smoes dan ook. Open de deur een klein 

stukje, laat een ketting monteren, zodat de deur niet verder open kan. 
Laat niemand binnen om scharen te slijpen of messen of anderszins! 

 

o Gebiedsbeheerder 

 Schapenbegrazing 
Er worden 2 locaties toegevoegd. Het natuurgebied aan de Hamelspoelweg en de 

Erfsestraat. Ook aan het Rootskamp bij Herpinia wordt aangemerkt aan 

begrazingsgebied. 

 

 Verkeersbesluit Schoolstraat 
Het verkeersbesluit houdt in dat er in de Schoolstraat aan de rechtse kant van 

de weg een parkeerverbod komt tussen de Rogstraat en de Aldesteijnstraat. Dit 

verkeersbesluit zal ingaan wanneer de reconstructie van de Rogstraat gereed is.  

 
 Aanvulling op bomenstructuur 

In 2016 is het bomenstructuurplan aan de orde gekomen. Vanuit de Maashorst 

waren er nog middelen over. Met deze middelen zullen in de Rijnstraat en Achter 

de Heuvels bomen worden geplaatst. 
 

https://www.politie.nl/themas/mobile-media-lab.html
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 Quinten geeft aan dat hij als gebiedsbeheerder de kernen zal verlaten. Dit heeft 

te maken met verschuivingen op de afdeling. Quinten zal gebiedsbeheerder van 

de stad worden. 
 

o Wijkcoördinator 

 Programmabegroting 2017 

De programmabegroting voor 2017 is vastgesteld. De gemeente kijkt anders 
naar het beleid. Er wordt meer gekeken naar wat echt nodig is in de dorpen.  

 

 De voorzieningenkaart speelt een rol en ook hier de kijkt de gemeente naar wat 

er echt nodig is. De sportaccommodaties in NOK (Neerloon, Overlangel en 
Keent) zijn aan de orde gekomen. Tot mei is de mogelijkheid gegeven en kan er 

een nieuw plan ingediend kan worden. 

 

De gemeenteraad wil graag voor mei een plan ontvangen over de herinrichting 
van het Alard van Herpenplein. Berrie van de Burgt geeft aan dat de dorpsraad 

de lead heeft om voor mei met een plan te komen. Piet Derks geeft aan dit 

verder opgepakt gaat worden met de ondernemersvereniging, St. Herpen in 

Woord en Beeld en de dorpsraad.  

 
 Afscheid wethouder René Peters 

Wethouder René Peters neemt op 15 december 2016 afscheid in het 

gemeentehuis. De afscheidsreceptie is van 16:30-19:00 uur. 

 
10. Rondvraag 

 Wat is de planning van de dorpsraad omtrent de voorzieningenkaart? Piet Derks 

geeft aan dat er op dit moment veel zaken spelen en dat er druk gewerkt wordt aan 

het vervaardigen van de voorzieningenkaart. Berrie van de Burgt geeft aan dat de 
school en de herinrichting van het Alard van Herpenplein buiten het budget van de 

voorzieningenkaart vallen. 

 

 Er wordt gevraagd of er een meldpunt is in Herpen voor het melden van 

ontoegankelijke openbare ruimte. Reactie: In Herpen is hier een meldpunt voor bij 
Tonnie van Berkel. 

 

 Wandelpad Wooijstraat 

Vanuit de dagopvang bij Bloesem aan de Wooijstraat en Huize Maasland wordt er 
diverse malen per week gewandeld met een groepje mensen. De vraag is of er een 

wandelpad langs de Wooijstraat gemaakt kan worden. 

 

Snelheid Berghemseweg en belijning 
Er wordt een vraag gesteld over de belijning op de Berghemseweg. Er wordt veel te 

hard gereden op de Berghemseweg wanneer met vanuit Herpen naar Berghem 

gereden wordt. De snelheid was een aantal jaren geleden 80 km p/u en sinds een 

aantal jaren geleden 60 km p/u. De borden en belijning zijn blijkbaar niet duidelijk. 
Reactie: De gebiedsbeheerder zal dit oppakken.  

 

 Ziekenhuis Bernhoven 

Er wordt een vraag gesteld over hoe de situatie vanuit Herpen is omtrent het 

vervoer naar Bernhoven. De zorg coöperatie heeft een vervoersdienst, maar hier 
wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. Reactie: Er zijn wel mogelijkheden om 

vervoersdiensten te regelen. Met de buurtbus kan men naar Schaijk en dan met de 

bus naar Bernhoven of naar het centrum van Uden. 

 
Mocht u geïnteresseerd die in de klankbordgroep wonen of voor het onderhoud van de 

banken of voor het witte voetjesproject dan kan men zich melden via 

dorpsraadherpen@gmail.com. 
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11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22:00 uur de vergadering. 


