Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

31-08-2015
M. v.d. Ven, T. Strijbosch, J. Loeffen, H. Vloet, H. Goossens , T.
Geurts
Afwezig:
G. Peters
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman, vaststellen agenda.
Notulen vorige vergadering: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Voorzitter: Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.
LVC Netwerk: Paul van Kempen is aanwezig om uitleg te geven over het
(glasvezel) LVC netwerk. Dit is een coöperatieve vereniging. Zij zijn op zoek naar
mensen die in de werkgroep op gemeentelijk niveau mee wil draaien. Daarlangs
zijn ze nog op zoek naar mensen die huis aan huis flyers willen rondbrengen
maar ook aanbellen. Ook worden mensen gezocht om de organisatie van een
aantal avonden te organiseren (info avonden en inschrijvingsavonden).
Gemeente beslist 24 September of ze mee gaan doen, de verwachting is dat dit
wel gebeurt. Men wil in januari 2016 beginnen met inschrijvingen. En Januari
2017 beginnen met de aanleg dit zal ongeveer 2 jaar duren voor het hele land
van Cuijk.
Aan ons de taak om mensen te benaderen of ze zich voor bovenstaande in willen
zetten.
Blauwstraat: Vanmorgen zijn de werkzaamheden aan de blauwstraat begonnen.
Hierbij waren diverse mensen van de gemeente aanwezig. Om de
werkzaamheden op een feestelijke wijze te laten starten hebben alle kinderen
van de school een tekening mogen maken op de straat. Ze mochten zelf tekenen
hoe de straat er uit komt te zien.
Visie: Wordt aan gewerkt.
Buurtkracht: Mail van gehad, wil graag uitleg geven over dit project.
Uitnodiging voor volgende vergadering.
Wijkverpleegkundige: Wil graag kennis komen maken, wordt voor de volgende
vergadering uitgenodigd.
Gemeente:
Klankbordgroep buitengebied: Volgende vergadering op 7-9-2015
Bijeenkomst Zwerfafval: 30-9-2015
Bijeenkomst Voorzitters dorpsraden: 7-9-2015
Leefbaarheidsfonds Oploo: Er worden nog een aantal kleine aanpassingen
gedaan.
Plo licht op: We vinden dat deze organisatie niet onder de noemer van de
dorpsraad meer kan draaien. Het is een organisatie op zich. Ze zullen zelf de
verantwoordelijkheid op zich moeten nemen.

Rondvraag:
Volgende vergadering:

12 Oktober
9 November
14 December

