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Datum : Dinsdag 14 februari 2017 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : ’t Slotje, Herpen 

 

Leden dorpsraad : W. de Hoog, A. Siebers, M. Ykema, E. Banken, P. Derks, T. van 

Beerendonk 

Afwezig : H. Wijdeven 

Adviseur  : T. de Louw 

 

Belangstellenden : ±30 

 

Genodigden : Wim Plank (wijkagent), Quinten Michielsen, Ron Berben 

(gebiedsbeheerders), Carmen Willems, Peter Rutten en William de Kleijn 

(Waterschap) 

 

Notuliste : E. Mommersteeg 

 

 

1. Opening en welkom 
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

  

2. Voorstellen nieuwe leden van de Dorpsraad Herpen 

Tonny van Beerendonk en Hans Wijdeven zijn beide nieuwe dorpsraadsleden. De voorzitter 
heet beide dan ook van harte welkom. Hans Wijdeven is momenteel afwezig.  

 

3. Vaststellen verslag van de openbare vergadering van dinsdag 6 december 2016 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

  
4. Terugblik van de Dorpsraad op 2016 en planning/prioriteiten voor 2017 

De voorzitter geeft toelichting op de presentatie. De presentatie is terug te vinden op de 

website van de Dorpsraad. 

 
5. Presentatie van Waterschap Aa en Maas, de heer Peter Rutten en William de Kleijn over de 

aanpak van de Munse Wetering in Herpen 

De heer Rutten en de heer De Kleijn geven toelichting op de presentatie. De presentatie is 

terug te vinden op de website van de Dorpsraad. 
 

Vragen: 

Waarom zijn er overal hekken en draden? Reactie: Het Waterschap is voorstander van 

afrastering, maar de grondeigenaar heeft ook inbreng in hoe het eruit komt te zien.  

 
Per ecologische verbindingszone (EVZ) wordt gekeken wat het juiste onderhoud en beheer 

is. 

 

Hoe is het samenwerkingsverband nu? Reactie: Dit is afhankelijk van de aankoop van 
grond. Landerd doet 50/50 en is bijna gereed met hun deel.  

 

6. Toelichting van Gebiedsbeheer Ron Berben op het IUP (Intergraal UitvoeringsPlan) 

2018-2022 
Ron Berben vertelt wat een IUP inhoudt en geeft aan dat er momenteel een inventarisatie 

plaatsvindt van alle partijen. In juni 2017 wordt het IUP vastgesteld voor de komende 2 

jaar met een doorkijk voor de 2 jaren die volgen. De dorpsraad zal hun input nog 

aanleveren. 
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7. Voortgang en hoe verder met de Bosomvorming 

Piet Derks geeft toelichting op de stand van zaken van de bosomvorming aan de 

Berghemse kant van Herperduin. Op 17 februari wordt de bosomvorming geëvalueerd.  

 
De resultaten van de eerdere bosomvorming zijn bemoedigend. Er is een betere 

ecologische infrastructuur gekomen. 

 

Wethouder Johan van der Schoot geeft toelichting over situatie in de Maashorst en 
Herperduin. 

 

Herperduin moet toegankelijk blijven en de Maashorst moet open blijven.  

 
Vraag: 

Waarom is de periode van de pilot met Wisenten verlengd met 14 maanden? Reactie: Dit 

omdat er nog geen kalveren zijn, geen honden, gebied is kleiner geworden. Op Oss 

grondgebied lopen geen Wisenten. 

 
8. Natuurspeelbos. Toelichting door Carmen Willems, gemeente Oss 

Carmen Willems geeft toelichting op de presentatie. De presentatie is te vinden op de 

website van de dorpsraad. Het Natuurspeelbos wordt op 13 april geopend. 

Er wordt in het bos nog een wandel en speelroute ontwikkeld van een half uur.  
 

9. Aankondiging en informatie van de Zorgcoöperatie en sociaal team over Herpen GOW 

(Gezondheid, Ontmoeten en Welzijn) in ’t Slotje op zondag 23 april 2017. 

Dit onderwerp wordt niet besproken. 
  

10. Inloopspreekuur Dorpsraad Herpen 

Voorstel is om 1 keer per 3-4 weken een inloopspreekuur te houden waar de inwoners 

vragen kunnen stellen. Wil Koopmans vindt dit een goed idee en geeft aan dat dit mogelijk 

ook in de Heemkamer kan plaatsvinden. 
  

11. Voortgang en mededelingen van 

▪ Dorpsraad 

 Reconstructie Rogstraat 
De reconstructie is in zijn laatste fase. Het heeft veel tijd gekost vanwege de 

rioolvoorzieningen. In overleg met de buurtbewoners van 't Slotje wordt het 

langsparkeren. Er komen mogelijk leibomen langs het slotje, er worden bankjes 

geplaatst en er worden grote bomen teruggeplaatst. De parkeerplaatsen bij Jans 
Wonen worden niet voorzien van bomen i.v.m. lichtinval. Het accent is groen en 

toegankelijk. 

 

Er is overleg met de gemeente over het Allard van Herpenplein. De gemeente is bezig 
met een nieuwe inrichtingstekening. In april moet er ook een budget aan gehangen 

worden. De bewoners zijn tot nu toe nog niet geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er 

geld vrijgemaakt kan worden voor het Allard van Herpenplein 

 

▪ Politie diverse mededelingen 
 Op woensdag 15 februari is er een Politie Medialab in Herpen van 13.00 – 16.00. Het 

Medialab staat op de Rogstraat en niet op het plein bij Thekes. 

 Er is een hennepkwekerij opgerold aan de St. Sebastianusstraat. 

 Voortgang en resultaten Witte voetjesproject 
Alle avonden samengevat en opgeteld komen we tot de volgende (onrustbarende) 

cijfers. 

 Auto niet op slot                       56 

 Achterdeur niet op slot              25 
 Garage/schuur                          55 
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 Poorten/tuinhek                        22 

 Fietsen                                     20 
 Kliko verkeerd                          12 

 Aanhangwagen                          3 

 Sleutel op contact                      1 

 
▪ Gebiedsbeheerder 

Quintin neemt afscheid en bedankt de DR voor de prettige samenwerking. De 

dorpsraad bedankt Quinten met een bon. 

 Stand van zaken bomen Kruisstraat 
15/11 is er een bijeenkomst geweest met bewoners om de klachten te inventariseren. 

30/11 2e bijeenkomst geweest met voor- en tegenstanders 

4/1 3e overleg geweest. De bomen worden gedund. Om de boom wordt een boom 

weggehaald m.u.v. zijwegen. Er is een faseringsplan opgesteld. De komende 15 jaar 
wordt het hele bomenbestand vernieuwen. Om de 5 jaar wordt een groep bomen 

vernieuwd.  

Er wordt een pilot gedaan om de luizen te bestrijden en om de bomen gezond en 

vitaal te houden. 

Momenteel wordt er een vergunningstraject gestart. Wanneer er na 6 weken geen 
bezwaren zijn dan wordt het dit voorjaar uitgevoerd. Er wordt ook een flora en fauna 

onderzoek gedaan. Door een eerdere miscommunicatie dat de bomen uit de 

Kruisstraat heeft het lang geduurd voordat er een oplossing was.  

 
▪ Wijkcoördinator 

 Landelijke Opschoonactie 

Heeft men een gebied dat men wil opschonen dan kan men zich melden bij 

Landschapsbeheer. 
    

12. Subsidieaanvragen 

Er zijn mededelingen gedaan over subsidieaanvragen.  

 

13. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Er zijn geen mededelingen gedaan over ingekomen stukken. 

  

14. Rondvraag. 

Heropening oversteek naar Overlangel? 
Is er een mogelijkheid tot het heropenen van de oversteek naar Overlangel aan de 

Hamelspoelweg? De weg langs de Hertogswetering is nu de enige toegangsweg naar 

Overlangel. Reactie: De voorwaarde voor het maken van de rotonde bij Overlangel was 

dat de oversteek aan de Hamelspoelweg gesloten werd.  
 

Zorg coöperatie 

Maand van de huiskamer in april gaat in samenwerking met de Plus Supermarkt. Zij 

bieden een versnapering aan. 
 

Maastrimuze  

In 2007 is door een aantal muzikale inwoners van onze dorpen Overlangel, Neerloon en 

Keent het idee ontstaan om met mensen uit deze kernen een promconcert op te zetten. Al 

snel werd er een stichting opgericht en werd het idee omgebouwd naar het plan om een 
groot theaterspektakel voor en door de eigen gemeenschap neer te zetten. Dit resulteerde 

in een geweldige happening in juni 2009 waar meer dan 1000 bezoekers hebben genoten 

van de Maastrimuze. Dit theaterstuk ging over alle gebeurtenissen op en rondom de Maas 

in de afgelopen decennia. De uitvoering van de Maastrimuze is op 20-23 april 2017. 
 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22:00 de vergadering 


