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Dorpsraad Herpt
Informatieavond



AGENDA
1.Terugblik

2.Uitgangspunten Dorpsraad

3.Communicatie: website https://herpt.info

4.Historie en archief Herpt

5.Update Commissie Zorg*

6.Update Commissie Verkeer*

7.Update Commissie Wonen*

PAUZE

8. Update Commissie Duurzaamheid*

9. Ruimte voor overige vragen

10. Sluiting

Ad* Ruimte voor vragen na dit agendapunt

https://herpt.info


1. Terugblik 
- van Wijktip naar 
‘BuurtBestuurt”



2. Uitgangspunten 
Dorpsraad
- Insluiten in plaats van uitsluiten/ Ja tenzij/ 
Iedere inbreng is waardevol

- wel/ niet

- structuur: commissies duurzaamheid/verkeer/wonen/zorg

- afvaardiging Coördinatiecommissie

- vergaderwijze: agenda/ frequentie/ besluitvorming

- VRIJWILLIGERS!



• De gemeente stelt jaarlijks een budget ter beschikking (2021, budget EUR 15.000,-)
• De Dorpsraad besluit over de inzet van het budget 
• De Stichting Dorpshuis beheert het geld en voert de administratie.

Financiën 

Debet Credit 

Saldo  1-1-2019 15.000,00

Huur en consumpties 1.373, 23

Website 5.808,00

Werkgroep duurzaamheid 901,38

Budget 2020 15.000,00

Budget 2021 15.000,00

Saldo 30-6-2021 36.917,39



3. Communicatie
https://herpt.info



4. Historie en Archief Herpt
Leo Swaans



HET HERPTS DIGITAAL FAMILIEALBUM …   
EN ANDERE HERPTSE HISTORISCHE 
VERHALEN

15 JULI 2021



�Aanleiding Herpts Digitaal Familiealbum: 
▪ 2019: 48 Herptse foto’s van de 80.000 Streekarchief
�Juli 2021:
▪ 64 (oud)inwoners stelden hun foto’s ter beschikking
▪ 1060 foto’s geplaatst en beschreven
▪ vervolg koffiemiddagen vanaf september



Hdf 00001

Hdf 01000

www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl

http://www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl/


OP ZOEK NAAR HERPTSE ARCHIEVEN EN BRONNEN 
“Oud archief is er niet; de zoogenaamde
schepenkist (zoo genoemd om de oude
schepenakten welke daarin bewaard werden)
raakte voor 50 à 60 jaren zoek. De Heer De Jong
was toen burgemeester.”
Uit het verslag n.a.v. het bezoek van de Commissaris van de
Koning Baron Van Voortst tot Voorst aan Herpt in 1903.

Van tegeltjes wijsheid, via verdwenen archieven 
(ook door de stadhuisramp), op zoek naar 
bestaande en nieuwe bronnen en archieven…… 



HERPTSE ARCHIEVEN EN BRONNEN 

➢Oral history: onze (oud)-bewoners / het verhaal achter de foto
➢Streekarchief: www.salha.nl o.a. burgerlijke stand, testamenten, raadsverslagen
➢Parochiearchief o.a. kerk, pastorie, dopen, trouwen, begraven
➢Boeken, brochures, dagboeken, manuscripten, rapporten, bidprentjes, e.d.
➢Internet 
➢Brabants Historisch Informatie centrum: www.bhic.nl o.a. archief St. Isidorus
➢Delpher (online krantenarchief): www.delpher.nl
➢Met Gansen Trou Heemkundekring Onsenoort
➢Bijvangsten….. 
➢

http://www.salha.nl/
http://www.bhic.nl/
http://www.delpher.nl/


BIJVANGSTEN



WWW.DELPHER.NL
Digitaal historisch krantenarchief met 16.560 krantenartikelen

1699

1876

1900

1895

1912

1923
1989

Inmiddels 1088 digitale artikelen



VAN BRONNEN NAAR EEN HERPTSE TIJDLIJN
Bronnen geven gebeurtenissen, gebeurtenissen geven feiten; feiten 
geven jaartallen; jaartallen geven een tijdlijn; 
Herptse jaartallen geven een Herptse tijdlijn!



Inmiddels 22 pagina’s



HET BEELD VAN AL DIE BRONNEN: 
HERPT IS EEN EEN BOEIEND, VOORUITSTREVEND MAAR 
VOORAL EEN COÖPERATIEF DORP
➢1858: burgemeester van Bokhoven beveelt de Onderlinge Waarborg Maatschappij aan 

tegen sterfte van paarden en runderen. De eerste tekenen van coöperatief denken.
➢1890: De Katholieke Josefsvereniging, opgericht om tot een zelfstandige parochie te 

komen
➢1894: Door enige welgestelde landbouwers is een roomboterfabriek opgericht. Meer en 

meer landbouwers breken met de oude manier van boter maken. 
➢1898: Oprichting van een Onderlinge Veeverzekerings-Maatschappij 
➢1899: Oprichting afdeling Boerenbond voor gemeenschappelijke aankoop van 

voederkoren en lijnkoeken
➢1904: Druk bezochte Oprichtingsvergadering afdeling Herpt Noord-Brabantse 

Christelijke Boerenbond in de Ploeg. 
➢1907: Veehouders uit Herpt, Oudheusden, Hedikhuizen en Haarsteeg besluiten tot het 

oprichten van een stoomzuivelfabriek in Herpt. 
➢1907: De Boerenleenbank wordt opgericht.
➢1909: De Boerenclub opgericht om samen vastenavond te vieren



➢1910: Oprichting geitenfokvereniging ‘In ons belang’.
➢1914: Oprichting van de Burgerwacht Herpt, bestaande uit 110 personen.
➢1917: De nieuw opgerichte stieren fokvereniging koopt een prachtige stier.
➢1917: De Statuten van de ‘Vereeniging tot Verbetering van de Rundveefokkerij van den 

Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond’, gevestigd te Herpt, worden goedgekeurd.
➢1919: Veel voorlichting om n.a.v. de Ouderdomswet 1919 een Vrijwillige Ouderendoms 

Verzekering te nemen als voorloper van de AOW in 1957.
➢1921: De onderlinge veeverzekering wordt na 20 jaar ontbonden en verdeelt de kas.
➢1922: Oprichting ‘Den Jonge Boerenstand’.
➢1924: Een mussengilde wordt opgericht ter bescherming van de gewassen tegen de vele 

mussen. Maar ook de bestrijding van kraaien en houtduiven.
➢1927: De Onderlinge Varkensverzekering St. Cunera wordt opgericht.
➢1928: Er wordt een stierhouderij opgericht. Het bestuur koopt n stier van plm. 600 gld. Er zijn 

40 leden met in totaal 181 koeien.
➢1933: Oprichting van de Onderlinge Veeverzekering ‘St. Bernardus’ in Herpt c.a.
➢1933: De mannen van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond richten, onder 

toeziend oog van pastoor Timmermans,  de RK Boerinnenbond, later Katholieke Vrouwen 
Organisatie (KOV). 

➢ 2021: Er wordt glasvezel aangelegd door de Coöperatie Glasvezel Herpt



15 juli 2021: Onder leiding van de Dorpsraad praten inwoners van Herpt 
over Zorg, Verkeer, Wonen en Duurzaamheid.

Herpt: EEN COÖPERATIEF DORP, al generaties lang



www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl

COÖPERATIEF DENKEN: 
voor de inwoners, door de inwoners

Coöperatief Herpts denken, manifesteert zich door:

• Toon je een betrokken Herptenaar

• Samenwerken levert alleen maar winst op

• Ben actief in je gemeenschap

• Neem mede-verantwoordelijkheid voor het welzijn van je dorp

• Als tegenhanger van ‘ge kunt ‘t ok nie doen!’

http://www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl/


5. Update commissie Zorg 
- “De grote kracht van het kleine genieten!”. 

- Koffiemiddagen/ wekelijkse maaltijden/ attenties 
met Pasen/ Pinksteren/ Sinterklaas en Kerst

- ongeveer 50 senioren 

- Samenwerking met onder andere Heusden 

- WE ZOEKEN VERSTERKING!



6. Update commissie Verkeer

• Overleg met de gemeente 
• Meeting gedaan 
• Relatief weinig verkeer
• Herpt word niet gezien als prioriteit
• Kwaliteit wegdek is matig  maar niet slecht 

genoeg , onderhoud is sober en doelmatig

• Wat te verwachten van BB
• Korte en lange termijn 
• Gebruik Buiten beter App melden schade



Verkeer aanpassingen
• Onderzoek verlichting Herpts Pad
• Lantaarnpalen op zonnepanelen . 

• Enkele reparaties gedaan aan wegdek 
na rondje Herpt
• Kruisingen met een extra stip 

gemarkeerd
• Drempel Groenstraat vervangen 
• Overleg is gedaan door de bewoners

• Achterweg met 30 km stickers beplakt



Verkeer Snelheid

• Snelheid in Herpt

• 30 km zone 
• 50 km Groenstraat Heusdens weg
• 60 Km buitengebied
• 80 km Groenstraat 

• Rijden we niet zelf te hard ?



7. Update commissie Wonen



Werkgroep Wonen

• Stand van zaken

• Toekomstige plannen

• Statistieken

• Wat wil Herpt?



Stand van zaken

• Structuurvisie 2008

• Huidig Bestemmingsplan 
(www.ruimtelijkeplannen.nl)

• Gesprekken met gemeente

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Toekomstige plannen

Inbreidingsvisie (bestemmingsplan Herpt 2008)

• Uitgangspunten
• Huidig potentieel (geel)
• Toekomstige inbreiding (rood)
• Vierde lint (specifiek Groenstraat)

• Gerealiseerde ontwikkelingen

• Termijn van ontwikkelingen

• Dorpsraad gaat input geven.



Statistieken (inwoners)



Statistieken (waarde)

Wat geven deze cijfers aan?

• Scheve bevolkingsgroei (jong/oud)

• Weinig sociale koop/huur

• Verdere waardestijging



Wat wil Herpt?

Bevolkingsgroei 
• Wel of niet groeien?

Woningaanbod
• Aantallen? 
• Doelgroepen (differentiatie)?

Voorkeur communicatie werkgroep? 



PAUZE











































Vragen?



Fijn dat u er was!


