Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
8-6-2015
Aanwezig: M. v.d. Ven, T. Strijbosch, H. Vloet, J. Loeffen, G. Peters, T. Geurts
Afwezig:
H. Goossens
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door de vice voorzitter.
Notulen vorige vergadering: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Gymzaal: M. v. Daal is aanwezig als voorzitter van de gymzaal.
Als dorpsraad hebben we de oproepjes gezien in de komplo. Daar we met de
visie bezig zijn is het goed om te weten hoe de situatie van de gymzaal ervoor
staat. Het bestuur van de gymzaal bestaat uit 3 personen. Een aantal zit al 10
jaar en willen ermee stoppen. Opvolging is dan ook gewenst. De gymzaal is
destijds door de gemeente door de stichting overgenomen. Zij zijn met 0
begonnen. De bezetting van de gymzaal is goed en daardoor zijn ze op dit
moment financieel gezond. De komende jaren zullen er wel spullen vernieuwd
moeten worden. Ook een aantal dingen aan het gebouw verdiend onderhoud.
De IBN wordt ingehuurd voor het schoonmaken en hoognodige reparaties.
Voorzitter: Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.
Blauwstraat: Inloopmiddag goed verlopen, aanbesteding is op 11 juni.
Visie: M. v.d. Ven is bij de werkgroep gekomen. We missen de mening van de
jongeren tot 50 jaar. Plan is om nu een aantal ouders te vragen op school en nog
een keer jeugd uit te nodigen bij ons Moe.
Haalbaarheid Glasvezel: Gemeente denkt dat het huidige project niet
doorgaat. Wellicht komt Essent met gelden om voor heel Brabant glasvezel aan
te leggen.
Voorzitters dorpsraden: Er is een gesprek geweest met de fractievoorzitters
en de dorpsraden. Ook bij de CDA zijn de signalen binnen gekomen. Gemeente is
te passief moeten meer de initiatieven de burgers of bedrijven hebben omarmen.
Men wil graag een onafhankelijke commissie die gaat kijken naar de problemen.
SWO/ZLTO/Dorpsraden: Er is overleg geweest, alle partijen willen
samenwerken, ook aan de hand van de thema’s kan iemand vrijwillig
aanschuiven.
Subsidie zelfsturing: Het wielercomité wil graag weten welk bedrag ze kunnen
verwachten, daar ze bij de subsidiefondsen een startkapitaal moeten aangeven.
Over de subsidie moeten we regels opstellen, zodat dit voor iedereen in Oploo
duidelijk is dat ze dit bij ons aan kunnen vragen. Er zijn een paar voorbeelden.
Dit wordt verder uitgewerkt. Voor het wielercomité is er een bedrag toegezegd.
Rondvraag:
Aanmeldingen van ‘t Perd: is aangemeld.
Kasteelgracht: De schuif is geplaatst

Kermis: Navragen gemeente over container evt. prullenbakken.
Voorstellen in Komplo: Vanuit de visie middag en avond is er een verzoek
gekomen dat we de dorpsraad niet goed hebben voorgesteld. Voorstel is dit te
doen in de Komploo.
Volgende vergadering: wordt verzet naar 20 juli.

