Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
11-5-2015
Aanwezig: H. Goossens, T. Strijbosch, H. Vloet, J. Loeffen, G. Peters, T. Geurts
Afwezig:
M. v.d. Ven
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door de vice voorzitter. Jan van Riet is afgelopen zaterdag koninklijk
onderscheiden. Dit was vanuit de dorpsraad geregeld.
Notulen vorige vergadering: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Voorzitter: Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.
Kerk: Er is volgende week een gesprek met het grote bestuur en met 4
personen van de beheercommissie.
Blauwstraat: Het stuk wat vervuild is zit met name in het stuk wat verbreed
wordt tussen school en de Loonseweg. De vervuiling is niet schadelijk voor de
volksgezondheid. Plannen kunnen allemaal doorgaan. Gemeente heeft een potje
voor onvoorziene uitgave waar dit uit betaald gaat worden. Op 18 Mei is er
overleg met de kleine werkgroep. Op 28 Mei is er een inloopmiddag voor vragen.
Mensen die enquête ingevuld hebben ook uitnodigen. W.s. is er eind Juni de
aanbesteding.
Visie: 21 Mei is de volgende vergadering gepland met de visie werkgroep. Alles
van 20 april is geïnventariseerd. Met de werkgroep gaan we nu verder om het uit
te werken.
Haalbaarheid Glasvezel: Met Paul van Kempen is er een gesprek geweest. Hij
heeft een adviesbureau voor glasvezel. Elke 2 jaar verdubbeld het
internetgebruik. In de kernen ligt Coaxkabel, voor Oploo gaat het voor glasvezel
om 455 woningen in de kom en 318 woningen buiten de bebouwde kom. Er
wordt geprobeerd om een geheel nieuw netwerk aan te leggen. Voor Land van
Cuijk zou het dan gaan om 9 miljoen euro. Voor Oploo dienen er 8 vrijwilligers te
komen die dit promoten. Zij krijgen een opleiding van 4 halve dagen en zijn
contactpersoon voor 100 aansluitingen.
Voorzitters dorpsraden: Er is veel te doen over een mailtje dat verstuurd is
naar de fractievoorzitters om in gesprek te gaan met dorpsraden en de
fractievoorzitters. Mail is bij de gemeente verkeerd opgepakt. Er wordt nu een
nieuwe datum gepland waarbij alle voorzitters van de dorpsraden aanwezig zijn
Rondvraag:
gymzaal: Volgende vergadering.
Aanmeldingen van ‘t Perd: Er wordt een vereniging aangemeld.

