
 

 

Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen   
 
Datum : Dinsdag 28 januari 2020 
Aanvang : 20.00 uur 
Locatie : Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen 
Leden dorpsraad : W. de Hoog, M. Ykema, N. Arts, P. van Roosmalen, T. van Leeuwen, 
   A. Calatz, T. van Beerendonk,  
Adviseur  : P. Mulderij wijkcoördinator gemeente Oss 
Genodigden : Jasper Peters, gebiedbeheerder.   
Aanwezigen : 21 
Notuliste : T. van Beerendonk 
 
 

1. Opening en welkom. 
De voorzitter Will de Hoog opent de vergadering en neemt afscheid van Menno Ykema. 
Ook Emiel de Kleijn neemt afscheid van hem en stelt Anne van Griensven- van 
Casteren voor als nieuw lid. 
 

2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 5 november 2019. 
      Geen op of aanmerkingen. 

 
3. Presentatie E-Fiber inzake glasvezel, door Evert- Jan van Swet. 

 
4. Mededelingen van de Dorpsraad over de voortgang van diverse lopende zaken: 

- Buurtpreventie. 
Presentatie Arjan Calatz: 

-   Bouwen NOK. 
Door Arjan Calatz: 
Na diverse drukbezochte woonavonden, waar de behoeftes zijn opgehaald, zijn er 
gesprekken met gemeente en initiatiefnemers geweest. 
Uit het recentste woonwensen kan de volgende conclusie getrokken worden. 
Er zijn veel vrijstaande woningen en de doorstromers willen ook vrijstaand wonen.  
Er moet gezocht gaan worden naar welke mogelijkheden er zijn voor deze doelgroep, 
maar wel met de huizen die er nu zijn.  
Als er vrijstaande huizen bij gebouwd gaan worden is dit leuk voor de doorstromers 
maar niet bevorderlijk voor de senioren en starters. 
Dus we moeten op zoek naar andere woonvormen 

 
Het respons op het woonwensenonderzoek was echter in de gemeente Oss wel het 
laagst in dorpsraadgebied Herpen 18%, dus de vraag is, of de urgentie wel zo hoog is. 
De opdracht van de gemeente Oss is: doe het eens anders en laat niet de 
projectontwikkelaars bouwen, maar bouw naar behoefte, ga met inwoners in gesprek. 
Bouw wat er niet is, maak plannen en zorg dat plannen een breder draagvlak hebben. 
Advies is samen krachten bundelen.  

- Stand van zaken NOK. 
Door Neeltje Arts: 
De vergunning voor ’t tijdelijke Paviljoen is voor 2 jaar verlengd.  
Zoals 15 januari al o.a. in de het Brabants Dagblad heeft gestaan draagt de gemeente 
voor de duur van deze 24 maanden 75% bij in de huurkosten.  
Het andere deel wordt door de gemeenschap zelf betaald. 
Wat betreft de definitieve locatie voor het ontmoeten en sporten in Overlangel: 
de gemeente is bezig en het streven is om eind januari het verkennend onderzoek naar 
de mogelijke locaties voor het ontmoeten en sporten in NOK af te ronden.  
Op basis van dit onderzoek zal gekeken worden naar een haalbaar voorkeurscenario en 
het gewenste draagvlak. 
Het streven is om een definitief besluit te krijgen in 2020. 



 

 

De gemeente zal de gemeenschap van NOK informeren via een huis-aan-huisbrief over 
tot nu toe gelopen proces en de uitkomsten van het locatie onderzoek. 
 

- School update. 
Door Will de Hoog: 
Er was veel belangstelling tijdens de infoavond voor aanwonenden uit de Wilgendaal, 
daar waar de tijdelijke units voor de school komen te staan, dit is enthousiast 
ontvangen. In het laatste stukje van dit schooljaar begint men met de aanvang van de 
nieuwbouw op de huidige locatie en begin schooljaar 21/22 gaan de leerlingen terug 
naar de nieuwe school, aldus de planning. 
 

- Informatie Gebiedsbeheerder. 
Door Jasper Peters: 
o Speeltuin hoek Aldesteijnstraat Kruisstraat, deze was in slechte staat en wordt 

binnenkort vervangen. 
o Oude Rogkamp is opnieuw ingericht om de eigendomsgrenzen te beschermen. 
    Het was de bedoeling om halverwege het pad een afsluiting te maken opdat er niet 

alles kapot gereden wordt, echter 2 boeren die daar aan grenzen hebben bezwaar 
aangetekend. De procedures lopen. 

o In de St Sebastianusstraat zullen 2 SnelheidsIndicatieDisplay’s hangen in het 1e en 
3e kwartaal. 

o Er is een afvalbakkenplan gemaakt, welke afvalbak kan wel of niet weg. De bakken 
worden nu verwijderd c.q. omgewisseld en hebben een meer in het oogspringede 
felgroene kleur. 

o De groenploeg wil een nieuwe bosmaaier/ heggenschaar, dit wordt geregeld. 
o In de vijver bij de Hamelspoel was erg veel vissterfte, bij onderzoek bleek er een 

onverklaarbaar laag zuurstofgehalte te zijn, er is 2 weken lang een pomp geplaatst. 
    Met het waterschap worden nu visstand, waterbodem en waterkwaliteit onderzocht. 

 
- Alard van Herpenplein. 

Door Will de Hoog: 
o Door samenloop van omstandigheden wordt pas in september aan het Alard van 

Herpenplein begonnen, en niet na de carnaval. 
o Het inloopspreekuur wordt slecht bezocht, wie heeft ideeën om het anders aan te 

pakken…………Is wellicht een WhatsApp groep een idee?? 
o Subsidieaanvragen.  

geen, ze kunnen ten alle tijden worden ingediend. 
 

5. Rondvraag. 
Peter van Roosmalen heeft een vraag. 
Hij is uitgenodigd door de gemeente om mee te denken over een digitaal loket, 
een interactieve website waar bewoners elkaar kunnen vinden. 
Er is een prototype ontwikkeld, en hij vraagt 2 inwoners om mee te denken en te kijken 
naar de nieuwe in wording zijnde website en deze te testen. 
Er is ook gedacht aan mensen met een visuele beperking. 
Men kan zich bij hem melden. 
 

6. Sluiting door Will de Hoog, 
Voorzitter Dorpsraad Herpen. 
 
 

 


