Verslag Dorpsraad Herpen

Datum
Aanvang
Locatie

: dinsdag 14 juni 2016
: 20.00 uur
: ’t Slotje, Herpen

Leden dorpsraad
Afwezig
Adviseur

: W. de Hoog, J. Diels, A. Siebers, M. Ykema, E. Banken,
P. Derks
: R. Hermanns
: T. de Louw

Belangstellenden

: 26

Genodigden

: afwezig: W. Plank, Q. Michielsen

Notuliste

: E. Mommersteeg

1. Opening
2. Presentatie Bankenplan en werkgroep Bankenplan Dorpengebied Herpen
Er wordt afscheid genomen van Wim van Boxtel, Jan van Berkel en Tonnie van Berkel. Zij
worden bedankt voor alles wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan voor het bankenplan
in dorpsraadgebied Herpen.
Erik Banken geeft een toelichting op het bankenplan. Er wordt gezocht naar nieuwe
vrijwilligers die de 24 banken in het dorpsraadgebied willen onderhouden. Vrijwilligers
kunnen zich melden bij de leden van de dorpsraad of via het algemene emailadres van de
dorpsraad.
3. Contract en afspraken groenonderhoud Dorpengebied Herpen
Stand van zaken:
- Start, planning en informatieavond reconstructie Rogstraat
Eind mei is er nog overleg geweest met de gemeente over de Rogstraat. Er is in eerste
instantie uitgegaan van weinig ondergrondse ingrepen, maar dat is aangepast. De
Rogstraat krijgt ook een volledig nieuwe riolering. Er wordt in 8 fases gewerkt om de
afvoer van water en verkeer in goede banen te leiden. De eerste fase begint na de
kermis. De kermis en winkels blijven bereikbaar. Er zullen periodes zijn dat het dorp
minder goed bereikbaar zijn. Na de bouwvak wordt het opnieuw opgepakt en zal het
eind november zijn afgerond. Er wordt gestart bij de benzinepomp.
Eind juni of begin juli zal hierover nog een presentatie worden gegeven.
-

Aanpak en reconstructie Allard van Herpenplein
De reconstructie van het Allard van Herpenplein zou een onderdeel van de
reconstructie van de Rogstraat. Bij de inspraakavond van in 2015 kwam naar voren dat
het beter is het plan in 2-en te splitsen. Er zijn gesprekken geweest met diverse
organisaties in Herpen over dit plan. De gemeente is ambtelijk bezig is met een voorstel
voor het college. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. Het wordt in
september meegenomen in de kadernota voor 2017. In 2017 zal het Allard van
Herpenplein worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel budget hiervoor vrij zal
worden gemaakt.

-

Voorzieningenkaart Dorpengebied Herpen (OKSV/TOG en Basisschool Herpen)
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De OKSV-velden samenvoegen met de velden van TOG. Er is nu een advies
uitgebracht door de dorpsraad. Op 23 juni wordt dit besproken in de adviescommissie.
De voorkeur gaat uit naar een samenvoeging van velden, maar wel kleiner.
Basisschool ’t Schrijverke
Er is diverse malen overleg geweest tussen gemeente, ’t Schrijverke en de dorpsraad.
Deze avond, 14 juni, is er ook een overleg op ’t Schrijverke samen met de ouders.
Mogelijk blijft de school op dezelfde plaats. Herbouw en nieuwbouw behoren ook nog
tot de mogelijkheden. Voor Herpen is het belangrijk dat een gymzaal behouden blijft.
De gemeente zou een haalbaarheidsonderzoek starten over de locatie van de school.
Wil geeft aan dat de gemeente dat niet heeft uitgevoerd.
Het bestuur van Optimus heeft bezwaar gemaakt tegen de bouw van de school in de
Wilgendaal i.v.m. fijnstof.
-

Honden uitlaatplaatsen
Er zijn 2 aangewezen honden uitlaatplaatsen aangewezen: 1. achter de geluidswal en
2. bij Pan & Zo Herperduin. Er waren nog meer groepen aangewezen als honden
uitlaatplaatsen, maar deze zijn door de gemeente afgekeurd. De gemeente heeft
momenteel nog een proef met de afvalzakjes. De afvalbakken worden op korte termijn
geplaatst. De plaatsen waar deze geplaatst worden is ook nog niet duidelijk. Dit wordt
later gecommuniceerd met de dorpsraad.
Vanuit de Wilgendaal wordt er nog een pad aangelegd om bij de honden uitlaatplaats te
komen. Binnenkort wordt met de aanleg van het pad begonnen. Om de uitlaatplaats
wordt nog een hek met een poort geplaatst. In de uitlaatplaats worden nog
speelattributen voor de honden geplaatst. Alleen is het nog onduidelijk wat er wel en
wat niet geplaatst wordt in de omheinde uitlaatplaats.
Mensen met een hulphond hebben een uitzondering op het opruimbeleid van
hondenpoep.
De hondenuitlaat plaats bij de Appelboomveldje is weggehaald. Het verzoek is om de
bakken op het einde van het jaar weg te halen i.v.m. vuurwerk. Momenteel ligt er veel
hondenpoep rondom het Appelboomveldje. Verzoek is ook om geen picknick bank te
plaatsen bij het Appelboomveldje.

-

Nieuwe Herpenaren/vergunninghouders
Er zou 13 juni een informatieavond plaatsvinden voor de bewoners van de Waterstraat
en het Gepkespad maar door een fout in de bezorging van de post is deze
geannuleerd. Op 20 juni wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland. Dit wordt een inloop
bijeenkomst over de statushouders in Herpen voor alle inwoners. Deze zal van 16:0020:00 uur plaatsvinden.
Niet alle huisjes komen aan het Gepkespad. Aan de Waterstraat komen een aantal
huizen met statushouders. Mochten er nog woningen vrijkomen dan komen daar
mogelijk ook een aantal statushouders is. Het gaat om 6 één persoonswoningen
waarvan 3 aan de Waterstraat en 3 aan het Gepkespad.

-

Bestemmingsplan Buitengebied
Er zijn wat verandering in het bestemmingsplan buitengebied. Het bestemmingsplan
wordt aangepast naar het bestemmingsplan van Lith. De goothoogte en de oppervlakte
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van de bijgebouwen. Wanneer men plannen heeft om te bouwen in het buitengebied
zijn er meer beperkingen opgelegd door de gemeente.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
Er zijn brieven binnengekomen over de Waterstraat en het Gepkespad.
5. Subsidieverzoeken
Er zijn subsidieverzoeken binnengekomen van:
- Brabantzorg voor een duo fiets.
- KBO Overlangel, Neerloon en Keent voor het 55-jarig jubileum
- Buitenspeeldag Herpen
De buitenspeeldag vond plaats achter de parkeerplaats van de Plus. Er waren 180
kinderen aanwezig.
6. Mededelingen:
Gebiedsbeheerder
Zelfbeheer groen:
De gemeente heeft er in het verleden voor gekozen om het onderhoud van groen soberder
uit te voeren. Vanuit dorpsraad Herpen is er in het verleden een groep vrijwilligers geweest
die dit onderhoud hebben gedaan. Erik Banken geeft een presentatie over het groen wat
door de vrijwilligers werd/wordt onderhouden. De gemeente heeft aangegeven het groen te
behouden zolang vrijwilligers dit groen onderhouden. De bewoners in de wijk Wilgendaal
onderhouden het groen in hun eigen straat en voor hun eigen huis. Op deze manier is 3
jaar lang het groen onderhouden op meerdere plekken in Herpen. Er is een aanhanger met
materialen beschikbaar om het onderhoud uit te voeren. De dorpsraad is nu actief op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Indien het niet lukt om voldoende vrijwilligers te vinden voor het
groen te onderhouden dan kan het contract door de gemeente worden opgezegd en gaat
de gemeente het onderhoud zelf doen. De vrijwilligers die “werk” doen voor de gemeente
zijn verzekerd via de gemeente.
Politie/wijkcoördinator
I.v.m. afwezigheid van de wijkagent zijn er geen mededelingen.
7. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
8. Rondvraag
Speeltuin Wilgendaal
Bij regen is de speeltuin onveilig. Dit is al gemeld bij Robert van de Wolk.
Omleiding Rogstraat
Is er al bekend waar de omleiding heen zal gaan bij de werkzaamheden aan de Rogstraat.
Reactie: Dit is nog niet bekend.
Vervuilen picknick sets
Bij de picknick banken is er veel vervuiling door het uitkammen van honden. Reactie: Dit
wordt nog besproken in de dorpsraad.
Wim van Boxtel bedankt de dorpsraad voor de geste die hij heeft ontvangen.
Aanhanger groenvoorziening
Kan de aanhanger bij Wim van Boxtel gestald blijven. Reactie: De aanhanger kan blijven
staan bij Wim van Boxtel.
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9. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:10 uur de vergadering.

