Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen
Datum
Aanvang
Locatie

: Dinsdag 14 november 2017
: 20.00 uur
: Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

Leden dorpsraad

: W. de Hoog, M. Ykema, E. Banken, P. Derks, T. van Beerendonk,
A. Siebers, H. Wijdeven.
: W. van Hoogstraten, F. van Lent

Adviseur
Genodigden

: Dhr. Jasper Peters, onze nieuwe gebiedsbeheerder.
Dhr. Wil Koopmans van Stichting Herpen in Woord en Beeld.
Mej. Sanne Gielis, projectleider Voorzieningenkaart Herpen.
Dhr. Frank den Brok, wethouder.
Dhr. Gert Jan van de Flier, Adviseur Vastgoed / Projectleider.
Voorzieningenkaart a.i. bij Gemeente Oss - Gemeente Oss.
Mevr Patricia Martinez. Directrice basisschool ’t Schrijverke.

Notuliste

: T. van Beerendonk

Opening en welkom.
Mevr. Will de Hoog opent de vergadering om 20:00 en deelt mede dat onze notuliste is
gestopt en wij ervaren dat als een gemis . Ze vraagt of er iemand aanwezig is die dat
graag zou willen doen.
Een verdere mededeling inzake onze website: Chris Kamps gaat onze website beheren.
1. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 13 juni 2017.
Geen opmerkingen.
2. Korte introductie van Dhr. Jasper Peters, onze nieuwe gebiedsbeheerder en
plaatsvervanger van Ron Berben in Ravenstein en Herpen.
Dhr. Peters zet in het kort zijn loopbaan tot nu toe uiteen.
Punten die hij vervolgens bespreekt:
*Bankenplan:
overal zijn er in de kernen verschillende regelingen, dit is opnieuw tegen het licht
gehouden, ze zijn 10 jaar geleden geschonken door Dhr. Idding.
Per bank wordt € 30,00/ jaar vergoed, de DR moet dit geld zelf aanvragen.
Het klein onderhoud wordt gedaan door een clubje binnen de DR.
Onder klein onderhoud wordt verstaan het schoonmaken, maaien en een likje verf daar
waar nodig is, bij ernstige verwaarlozing dient contact opgenomen te worden voor evt.
vervanging.
*Kerstbomen:
er is ook een nieuw besluit genomen over de kerstbomen, er worden per DR 2 bomen
van 5mtr hoog door de gemeente geleverd.
In overleg wordt gekeken waar ze neergezet worden.
De gemeente levert ze, maar de verlichting moet zelf geleverd worden, wel wordt door
de gemeente verzorgd dat deze veilig aangesloten kan worden.
*Essentaxsterfte:
er zijn momenteel essen die ziek zijn en geveld moeten worden.
In Herpen gaat het over 6 bomen, deze kunnen op de kaart welke Dhr. Peters bij zich

heeft bekeken worden.
*De Rogstraat:
Er wordt nog steeds te hard gereden als we uitgaan van de gewenste 30KM
Er is een meting geweest van juli tot en er is uitgegaan van een V85 meting (meting
waarbij 85 % de snelheid niet overschreden wordt)
Dat kwam uit op:
41 km per uur vanuit Berghem
48 km per uur vanuit Ravenstein
Er zijn uitschieters van wel 80 km dit is wel zorgelijk, maar er zijn altijd lieden die de
max. snelheid aan hun laars lappen.
*Allard van Herpenplein:
Er is een politiek besluit genomen over het budget dat vrijgemaakt moet worden voor
de herinrichting van het Allard van Herpenplein.
Volgens de Hr. Piet Derks is er de komende 3 jaren vanaf 2018 een bedrag van
€ 650.000,00 voor uitgetrokken, er moet wel een goed ruimtelijk plan aangeleverd
worden en het plan moet meerwaarde hebben, niet alleen fysiek.
De leefbaarheid en de vooruitgang van de middenstand zijn de voorwaarden van de
gemeente.
Het concept moet aan de gemeente overlegd worden en dan kan de uitvoering
beginnen in 2019 en 2020
*Rogstraat:
Het stoplicht in de Rogstraat is een heet hangijzer, men wilde wachten op de uitwerking
van het Allard van Herpenplein maar nu blijkt dat dat nog zeker 2 jaar gaat duren is het
verstandig om er nu al naar te kijken.
Misschien verwijderen en dan rechts voorrang te verlenen.
Er is nu geen budget om de rest van de Rogstraat op te pakken
Er moet wel duidelijk gemaakt worden dat de Rogstraat een 30km zone is en dat rechts
voorrang heeft.
De gemeente gaat 30km markering aanbrengen en er zijn ook al stickers uitgedeeld.
De gemeente wil iedereen in kranten etc. informeren over de 30km snelheid in de
Rogstraat
*Bomen Runstuk:
De lindenbomen staan daar te dicht op elkaar, deze zullen deels gedund worden en de
mooiste bomen worden verplant naar daar waar de essen gerooid worden of evt. de
Wilgendaal.
Ook wordt gekeken hoe het voor de woningen uitkomt met betrekking tot bladval en
schaduw. Misschien verspringen, maar zo opdat een maatschappelijke verantwoorde
beslissing wordt genomen. De bewoners zullen erbij betrokken worden
Ook de DR wordt hierbij betrokken om het geval in de St Hubertusstraat te
voorkomen.
Dhr.Piet Derks haalt het project lindenbomen in de Kruisstraat aan, omdat dat zo goed
verlopen is.
*Opmerking uit zaal: op de kruising Sint Sebastianusstraat/ Wooijstraat staan nog de
haaientanden
Er wordt naar gekeken of het idd zo is, anders zo snel mogelijk oplossen
*Hondenlosloopterein:
Het hondelosloopterrein tussen de Wilgendaal en de A 50 wordt af en toe gebruikt door
quads en als vuilstort.
De toegang wordt dicht gelegd door het vrijkomen van de gevelde essen.
Meer loosloopveldjes is een lastig verhaal, er zijn meermalen diverse lokaties
aangewezen, maar daar is door tegenwerking van omwonenden nooit iets van de grond
gekomen.
Advies is goed overleggen of er gekomen kan worden tot nog een andere plek in
overleg met de bewoners.
*Parkeerplek Keent:
De parkeerplek in Keent is opgeheven deze lag op grond van de gemeente Grave.

Er komt nog wel een overleg tussen Grave, de gemeente Oss en de projectgroep Keent.
Volgens de Heer Piet Derks is uit mailwisseling naar voren gekomen dat er 2
parkeerplaatsen zouden zijn, daar houdt men zich aan vast en zouden worden
opengesteld voor publiek bij Taurus en en bij Lanschapsbeheer
De grote parkeerplaats is echter gesloten vanwege het dumpen van drugsafval en dit
ruimen kost te veel geld.
3. Presentatie Stichting Herpen in Woord en Beeld door dhr. Wil Koopmans de voorzitter.
Het idee is in 1989 ontstaan door Tiny van den Berg, deze heeft verhalen verzameld en
foto’s opgehaald
Daar is een boek van gemaakt, hieruit is een mooie groep enthousiaste mensen ontstaan
die zich voor Herpen in wilden gaan zetten.
Alles wat te maken heeft met het ontstaan van Herpen willen de stichting bewaren.
Het betreft de hele gemeenschap van het Dorpsgebied Herpen.
Stichting Herpen in Woord en Beeld zorgt voor bijzondere “monumentjes”: deze
monumentjes zijn een verfraaiing van Herpen.
Ook de dodenherdenking wordt door deze stichting geregeld.
Ze zijn gevestigd in de oude brandweerkazerne: de Heemkamer.
In 2002 zijn er 400 obligaties uitgeven om de brandweerkazerne te behouden voor de
gemeenschap, diverse verenigingen waren en zijn hier nog steeds in gehuisvest.
Er worden regelmatig exposities gehouden, en er is gelukkig nog een pinautomaat
gevestigd.
In het najaar van 2014 gaf Stichting Herpen in Woord en Beeld ter gelegenheid van het
25 jarig bestaan een rijk geïllustreerd boekwerk uit onder de noemer " Natuur en
Landschap van het Dorpsraadgebied Herpen". Het boek geeft een goed overzicht van de
verschillende landschapselementen en de veelzijdige natuur.
Ze zijn altijd op zoek naar financiën en de avondmarkt brengt daar het grootste deel voor
binnen,de stichting ondervindt altijd erg veel betrokkenheid van de inwoners.
De heer Koopmans vraagt aan het einde van deze presentatie of er enthousiaste mensen
zijn om het team te komen versterken, oa. het opzetten van een website, het archiveren
van allerlei materiaal, alsook het opzetten en onderhouden van social media.
Dit alles om elkaar meer te kunnen verbinden.
4. Presentatie Maashorst (onder voorbehoud) ging niet door
5. Info over lopende zaken:
*Bankenplan door Dhr. Menno Ykema
Zoals Dhr. Jasper Peters ook al vertelde; er is een groepje mensen gevonden die
vrijwillig het stokje overnemen van Peter en Jannie Diels.
Er is een uitgebreid rapport opgemaakt: conclusie een aantal banken is aan vervanging
toe en er zijn veel te veel banken, men gaat kijken wat daar aan te doen.
*OKSV door Dhr. Menno Ykema
Op het terrein van OKSV wordt tijdelijk een gemeenschappelijke ruimte opgezet.
Dit is mede mogelijk gemaakt door de klankbordgroep in samenwerking met de
gemeente en de dorpsraad opdat de leefbaarheid behouden blijft.
Voor de komende 2jaar komt er een nu paviljoen te staan bij OKSV van ca 100-120m2
Dit mede dankzij de financiële impuls van de Rabobank en de DR.
*Groenploeg door Dhr Erik Banken
2 jaar geleden is met een vernieuwde samenstelling van de ploeg een opstart gemaakt.
Dit is de afgelopen 2 jaar in vergelijkbare ploegen voortgezet en recentelijk is er een
afsluitend overleg geweest over hoe er mee door te gaan, over wat er gedaan moet
worden.
Dit gaat nog besproken worden met de gemeente.
Ook dank aan Caravanstalling Cor van den Oever, want daar mogen zij de kar stallen.
*Wonen Dhr. Piet Derks.
Hij maakt excuses dat het zo lang heeft geduurd gezien het feit dat er toen mensen

gevraagd zijn om als vrijwilliger mee te denken over de aanpak van de problematiek
aangaande het wonen.
Er is ondertussen veel gebeurd, maar excuseert zich dat we niks hebben laten horen en
het nu pas weer oppakken.
Vervolgens neemt Dhr. Hans Wijdeven het woord.
Er is op 11 okt 2016 een thema avond geweest over wonen waarop speerpunten naar
voren zijn gekomen:
-Beleid, visie en woonwensen van de gemeente Oss
-De woningbouwontwikkeling voor Herpen en Overlangel
-De bevolkingsontwikkeling en de prognose tot 2029
-Algemeen beleid en ontwikkelingen van huurwoningen van Mooiland.
-Echter de 2 belangrijkste punten die daar uit naar voren kwamen was het gebrek aan
betaalbare huur en koopwoningen voor starters en het wonen voor ouderen.
Er is binnen de Dorpsraad een werkgroep opgestart.
Er zijn besprekingen geweest met de gemeente en met projectontwikkelaar Reuvers en
ook hebben we ons met de gemeente Oss verdiept in de prognoses tot 2029 en is er
met planologen overleg geweest over potentiële lokaties ten aanzien van de bouw van
evt. appartementen.
Verder worden nog gesprekken gevoerd met Mooiland en een makelaar, dit omdat er
constant verschuivingen zijn op de markt.
De bedoeling is om een volgende thema avond of een deel van een openbare
vergadering hier uitgebreid aandacht aan te kunnen besteden.
Op vraag uit het publiek aangaande het Gepkespad kan gemeld worden dat Reuvers daar
in de middelste hoeve een blok bouwt met daarin 2 seniorenwoningen en 4
starterswoningen en links en rechts hiervan bouwt Mooiland daar ook 2 x 5
eensgezinswoningen.
*De Rogstraat en Allard van Herpenplein door Dhr. Piet Derks.
Er blijven meldingen komen over problemen zoals Dhr. Jasper Peters ook al aan geeft,
Er is vanmiddag nog gebeld over de drempel bij de Plus, de snelheid naar het zebrapad
is een aandachtpunt, dit wordt opgepakt met Dhr. Jasper Peters.
Verdere problemen worden opgepakt tijdens de realisatie van het Allard van
Herpenplein vanaf daar waar men met de Rogstraat gestopt is.
Hij neemt aan dat de St. Sebastianusstraat het volgende project wordt.
Echter daar is nu nog geen besluit over.
*Geitenhouderij brief naar College en GGD door Dhr. Piet Derks.
De Dorpsraad is nav. vragen van de gemeenschap bij het zoeken naar een geschikte
lokatie voor evt. nieuwbouw van school geconfronteerd met de belemmeringen vanwege
de geitenhouderij.
De GGD adviseert (met name vanwege de fijnstof hiervan) dat er binnen een straal van
2 km niet gebouwd mag worden, conclusie: in Herpen en Overlangel zou feitelijk niets
meer mogelijk zijn.
We hebben als Dorpsraad er bij stil gestaan wat we moeten en kunnen doen en hebben
een brief gestuurd naar college van B&W en de raadsfracties en de GGD waarin we onze
zorg uitspreken over oa. de groei van de woonkernen Overlangel en Herpen.
We hebben hier nog niets over gehoord. Eind nov. wordt er door de gemeente in een
vergadering wellicht aandacht aan besteed.
We heben als Dorpsraad geadviseerd de Geitenhouderij te verplaatsen.
Dhr. van de Burgt beaamt dat de brief is ontvangen en dat de zorgen worden gedeeld.
30 nov is een commissievergadering ruimtelijke adviezen waar de vergunningsaanvraag
wordt besproken. Niet is zeker of dan wordt ingegaan op ons advies, deze vergadering
gaat over de vergunningen. Hij beaamt dat het signaal een terecht signaal is en hij zal
ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen: zowel de leefbaarheid van de bevolking
als de plaats van de school is afhankelijk van een goed leefklimaat.
Nav vraag uit publiek antwoord Dhr. Derks:

De uitstoot van fijnstof geldt voor alle veehouderij maar ten aanzien van de
geitenhouderij is heel specifiek gesteld, dat er sprake is van meer ontstekingen en
andere aandoeningen aan de longen dan bij andere veehouderijen.
En het gaat niet alleen over de school: de kinderen spelen ook na de school buiten in
Herpen en Overlangel en daar is dan ook die fijnstof, maar het betreft hier alle inwoners.
Ook de kwetsbare ouderen.
Ten aanzien van uitbreiding: De provincie heeft beleid hierop geformuleerd en een
uitbreiding van stallen zal worden afgeraden maar het gaat hier om aantallen en dan is
die regeling hier niet op van toepassing en het daardoor een gemeentelijke
aangelegenheid is.
Dhr. van de Burgt geeft als toelichting:
waarbij het college heeft geantwoord dat hangende het lopende gezondheidsonderzoek
de uitbreiding van aantallen binnen de bestaande ruimte hetzelfde behandeld moet
worden als een dieraantal gezien als ruimtelijke uitbreiding. Hier wordt 30 nov. in de
gemeente over gesproken.
*Samenwerking Vip Herpinia door Mevr. Will de Hoog.
Vip en Herpinia zijn aan het kijken of er een mogelijkheid is tot samenwerken.
De school en het Slotje wordt behandeld op de VZK en de inwoners van Herpen zullen
daarbij betrokken worden.
*Inloopspreekuur door Mevr. Will de Hoog.
Inloopspreekuur weer instellen op vaste tijden, op een ochtend en vooravond, meer
info volgt
*Vergaderdata door Mevr. Will de Hoog.
De vergaderdata zijn al bekend en gaan op de website
*Oproep nieuwe dorpsraadsleden door Mevr. Will de Hoog.
Elke Dorpsraad treedt af zo net voor de verkiezingen van 15 maart, dus wij allen zijn
ook aftredend en herkiesbaar. Er kunnen ook mensen zijn die dan helemaal aftreden.
Daarom als er iemand belangstelling heeft om toe te treden tot de Dorpsraad kan men
informatie vragen of zich aanmelden bij Dhr. Wim Hebers, Mevr. Rianne van Summeren
of Dhr. Emiel de Kleyn, dit is een commissie die dan vervolgens de leden gaat werven.
*Subsidie aanvragen door Mevr. Will de Hoog.
Er waren 3 subsidie aanvragen, deze zijn allen gehonoreerd.
*Aankondiging ingekomen stukken door Mevr. Will de Hoog.
*Brief van de Dhr Pouwels:
deze maakt zich zorgen over de fauna en flora op en rond de begrazing op en bij de
Erfdijk waarop Dhr. Piet Derks antwoordt:
Er is met landschapsbeheer de situatie bekeken; de conclusie is voorlopig niks doen,
het is nu het 2e jaar. Over 3 jaar kunnen we pas inventariseren. (duur project 5 jaar)
Er is nu een 0 meting, deze is gemeentebreed.
Landschapsbeheer blijft contact houden om kleine gebiedjes te inventariseren om te
zien wat tussentijds verandert.
De omheining blijft staan om quads te weren.
*Brief van Dhr. Tonnie van Berkel over rolstoel en rollatorpad,
Dhr. van Berkel schetst zelf het probleem:
Er zijn problemen na de reconstructie van de Rogstraat: het trottoir moet 120 vrij zijn
voor rolstoelen en rollators. Er staan nu bloembakken waardoor het nu maar 1 meter is.
Dus svp. aandacht aan besteden dat alles 120 cm blijft, er wordt aan gewerkt maar hij
vraagt toch even of het onder de aandacht gebracht kan worden.
Hij klaagt ook over het enige openbare toilet in Herpen.
*Drinkwatertap van de gemeente door Mevr. Will de Hoog.
Drinkwatertap wordt gemaakt op Allard van Herpenplein tussen de 2 bankjes
*Vuilstort en hondenuitlaat terrein door Mevr. Tonny van Beerendonk.
Op het hondenuilaatterrein is onlangs heel veel vuil gestort, dit is per mail gemeld maar
deze wordt niet altijd meteen gelezen dus voortaan graag bellen 140412 of via
buitenbeter app of ww.oss.nl melden, dan wordt hierop sneller geacteerd.

*Parkeerplaats Keent is al eerder besproken.

Pauze
6. Presentatie Voorzieningenkaart door Mej. Sanne Gielis en Wethouder Dhr. Frank den
Brok. Ze is sinds de zomer projectleider Voorzieningenkaart (=VZK).
Sanne vertelt over de VZK en vertelt dat deze er is om op voorhand te bezien, wat we de
komende 30- 40 jaar nodig hebben als het gaat om sport, ontmoeten en onderwijs.
Door gesprekken te voeren over een al dan niet complex probleem – voorkom zoveel
mogelijk vervangingsinvesteringen met behoud van leefbaarheid – brengt de
Voorzieningenkaart partijen aan tafel. Dit heeft positieve effecten voor de leefbaarheid.
Het vergroot de kans op nieuwe samenwerkingsverbanden en burgerinitiatieven. Deze
dragen bij aan de sociale cohesie en versterken van de kracht van het gebied. In de
voorzieningenkaart neemt de gemeente een meer faciliterende rol in. Maar het blijft iets
wat we samen zullen moeten inventariseren.
Ze geeft een uitgebreide presentatie over hoe de VZK ontstaan is, door de gemeente
bekeken is en waarop budgetten zijn losgelaten.
Hoe het nu verder moet met de locatie van de School, het ontmoeten in NOK (OKSV en
TOG) het Slotje, de capaciteit van de buitensportaccomodaties ( er is nu een
overcapaciteit), etc.
Ze eindigt met de vraag cq het verzoek:
Heb je opmerkingen of wil je zelf meepraten over bijv. ontmoeten in Herpen? Meld je dan
bij de dorpsraad.
Na afloop melden zich dan ook spontaan al wat inwoners.
Dhr. Frank den Brok geeft als toelichting op de bedragen nog het volgende:
De afzonderlijke bedragen op de VZK zijn indicatief, maw. men kan ontschotten, echter
het totale bedrag staat wel vast.
Deze vergaderingen worden benut om de voortgang te delen.
Vervolgens geeft Dhr. Gert Jan van der Flier ook nog een presentatie over de stand van
zake ten aanzien van de locatiebepaling van de basisschool tesamen met Mevr Patricia
Martinez.
Vanaf maart is men al bezig met de locatie van de school, onderwijshuisvesting is een
wettelijke taak van de gemeente. Hiervoor is een budget gereserveerd.
’t Schrijverke is toe aan een ingrijpende renovatie of nieuwbouw
In de vastgestelde voorzieningenkaart worden 2 locaties genoemd:
De huidige locatie en de Wilgendaal
Hoe pakt men dat aan, men kijkt naar:
*leerlingprognose en grootte van de school
*welke locaties zijn in beeld
*de haalbaarheid
Op basis van de prognose is een school nodig van ca 1.100m2
Huidige gebouw heeft een opp. van 2.350m2
onderwijs
ca 1.710m2
gymzaal
ca 450m2
BSO
ca 190m2
De bestaande school kent dus voor onderwijs een overmaat van 610m2.
Overpeinzingen en uitgangspunten mbt. de plek van de nieuwe school:
-sluiten deze aan op de visie van de school
-is het een plek voor kinderen die vooral graag doen, geen ipadgeneratie
-kunnen we het onderwijs daar in de praktijk brengen
-kunnen we buiten werken, leren en spelen want doen is snappen

-bij voorkeur een school in een groene omgeving
-en zijn deze plannen stedenbouwkundig inpasbaar ook mbt. de financieën
-zijn er aankopen nodig
-zijn er verplichtingen
Op basis van stedenbouwkundige verkenning blijven 2 voorkeurslocaties over;
Bestaande locatie:
renoveren bestaande school
renoveren en verkleinen bestaande school
nieuwbouw op huidige locatie + gymzaal
Hollandse Kamp:
nieuwbouw Hollandse Kamp + gymzaal
Op basis van financiële haalbaarheidsonderzoek blijven hiervan 2 scenario’s over:
renoveren en verkleinen bestaande school
nieuwbouw Hollandse Kamp + gymzaal
Deze passen binnen de geraamde budgetten voor onderwijs / kinderopvang – sport
Bij het locatieonderzoek ten aanzien van het Schijverke aangaande het renoveren en
verkleinen bestaande school is naar voren gekomen:
-stedenbouwkundig veranderd er niet veel
-het gebouw wordt verkleind en duurzaam verbouwd
-er is wel tijdelijke huisvesting nodig
-de bestaande gymzaal blijft bestaan
-er is dan wel autoverkeer door de woonwijk
-en het is geen groene omgeving
Bij het locatieonderzoek ten aanzien van het Schijverke aangaande Nieuwbouw Hollandse
Kamp gymzaal is naar voren gekomen:
-deze is stedenbouwkundig inpasbaar
-het wordt een duurzaam gebouw afgestemd op behoefte
-er komt een nieuwe gymzaal (versterking sport – school)
-de ontsluiting is eenvoudig
-het is realiseerbaar
-er is de gewenste groene omgeving
-het sluit aan bij visie school
-welke invulling gaan we geven aan de bestaande locatie ?
Wat is nu het Vervolg:
-een avond voor inwoners Herpen (iom Dorpsraad) organiseren vastgesteld op 22
januari 2018 in ‘t Schrijverke
-de uitkomst voorleggen aan schoolbestuur, gemeentebestuur
-het advies van de dorpsraad
-vervolgens de besluitvorming van het college
Mevr. Patricia Martinez vervolgt:
Men is al een hele tijd bezig om het vraagstuk van alle kanten te belichten dit omdat we
de komende 30 jaar vooruit moeten. Komt er een integraal kindcentrum, peuterschool en
een buitenschoolse opvang? We willen breder gaan samenwerken, en ze haalt het
geslaagde Wijland aan, om samen te werken en mee te willen praten op de Wijland
avonden, kom meedenken en meepraten.
Omwonenden die kinderen hebben op de school worden niet op de hoogte gehouden is
de kritiek uit de zaal.
Dit wordt meegenomen in het proces.
Voordat het in de besluitvorming gaat, is het belangrijk eerst breed uit te nodigen voor
belanghebbenden en inwoners.

Er zijn nog veel zaken die afgewogen moeten worden.
Er wordt gevraagd om een beeld te maken van de huidige locatie zoals die nu ook voor
het Hollands Kamp gemaakt is.
Afgesproken wordt dat er een avond georganiseerd gaat worden om dit goed te
faciliteren.
Na afloop melden zich dan ook spontaan al wat inwoners voor een werkgroep ten aanzien
van de school.
Er is nav. een krantenartikel een vraag over het Sluiskespad in Overlangel, in het kader
van de veilige oversteek voor de kinderen van Overlangel naar Herpen en omgekeerd.
Volgens Dhr. van der Linden er is geen voornemen om dit pad af te sluiten maar om het
een bestemming te geven dat gerealiseerd kan worden dat er gefietst kan worden.
Ook vraagt men of er een integraal plan geschetst kan worden met de school en Herpinia
samen, met als aandachtspunt het parkeren en daar waar men gebruik kan maken van
elkaars faciliteiten, dit te benutten. Dit krijgt alle aandacht.
12. Rondvraag.
Op de Wilgendaal, daar waar men afdraait naar de Pastoor Strijboschstraat wordt niet
altijd goed gestrooid en het blijft daar een beetje glad, en de vraag is dan ook om hier
naar te kijken.
13. Sluiting.
Mevr. Will de Hoog sluit de vergadering met de belofte om met antwoorden terug te
komen naar de Herpenaren en Dhr. den Brok vraagt als wethouder of er garen op de klos
kan want de verkiezingen staan voor de deur.

