Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
14-4-2015
Aanwezig: H. Goossens, T. Strijbosch, H. Vloet, J. Loeffen, T. Geurts
Afwezig:
G. Peters, M. v.d. Ven
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door de vice voorzitter vaststellen agenda.
Notulen vorige vergadering: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
CPO Beeksenhof: van de 4 kavels voor starterswoningen wordt nu bekeken of
daar 2 kavels van gemaakt kunnen worden voor levensbestendige woningen.
Voorzitter: Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.
Kerk: Er is uitstel gekregen een aantal jaren geleden op de sluiting van de
kerken, hiervoor moesten de dorpen wel zelf aan kunnen tonen dat de kerk
financieel zich goed hield. Daar komoploo geen kerkbijdrage heeft geïnd kan dit
nu wel consequenties hebben. Er wordt nu wel gezocht naar nieuwe mensen voor
de beheercommissie. Hier is gisteravond een bijeenkomst voor geweest om te
kijken of er steun is vanuit het dorp.
Blauwstraat: Er is bodemonderzoek gedaan, hierbij is vervuilde grond
gevonden, deze moet afgevoerd worden. Dit brengt meer kosten met zich mee
en daardoor wordt ook de datum van aanbesteding uitgesteld. Zoals het er nu
uitziet, kan alles wel gerealiseerd worden.
Visie: a.s. maandag 2 bijeenkomsten worden geleid door Radius. Er wordt in
kleine groepjes van maximaal 10 personen over 5 thema’s gediscussieerd.
Zelfsturing: Dit was op 1 april Er zijn verschillende aanvragen gekomen voor de
€ 20.000,-. Omdat men hier nooit uit zouden komen is er besloten om dit bedrag
te verdelen over alle dorpen.
Haalbaarheid Glasvezel: van Kempen wil dit op 20 april, er wordt een nieuwe
datum aangevraagd.
Voorzitters dorpsraden: staat op 29 Maart is verzet naar 21 april
Wielermonument:
Kunst adviescommissie moet advies uitbrengen ook over de locatie.
SWO: 16 april is er een triple A ondernemerschap.
Kermis: gaat het zelfde als vorig jaar. Navraag doen over de containers.
Rondvraag:
Dorpsraad Stevensbeek: Dit is demissionair.
Samenwerking land van Cuijk: Gemeente wil niet zo maar samenwerken.
Subsidie: Deze is binnen

Vrijwilligers: Is het een idee om iemand als speciaal in het zonnetje te zetten, die
veel voor Oploo doet waarop iedereen van Oploo kan stemmen. Er is nu een
commissie vanuit de dorpsraad die vrijwilligers gaat bedanken met een
koninklijke onderscheiding. Anders is dit nog altijd mogelijk als Spurriebuuk van
het jaar via de carnavalsvereniging.
Gymzaal: Wordt de volgende keer uitgenodigd.
Speelveldje molen: Er is een melding gemaakt dat onkruid hoog staat.. Er staat
een grote camper op de parkeerplaats achter de oude heerlijkheid, hier wordt
namens dorpsraad melding van gemaakt.
Verlichting: Deze zijn op de grote straat allemaal vervangen.
Afsluiter kasteelgracht: Nog niets van vernomen.
Subsidie visie: Wordt nagevraagd bij de gemeente.

