Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

09-11-2015
M. v.d. Ven, T. Strijbosch, J. Loeffen, H. Vloet, H. Goossens, T.
Geurts
Afwezig:
G. Peters
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door H. Vloet, vaststellen agenda.
Notulen vorige vergadering: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Overleg LVC net: Paul van Kempen is aanwezig namens het LVC net. Bedoeling
is dat er wordt gepromoot op Plo licht op. Zij zullen zelf foldermateriaal etc.
zorgen, ook zullen de vrijwilligers die aangemeld hebben benaderd worden. Er
wordt een indeling van het bestuur gemaakt om hierbij aanwezig te zijn.
Wijkverpleegkundige: Marieke Rooijendijk-Taks komt zich voorstellen. Zij is
Sociaal wijkverpleegkundige en heeft contact met diverse soorten disciplines.
Wellicht kan ze ook een rol spelen in onze uitwerking van de visie met het thema
zorg. We zullen haar folder plaatsen of interview op de website en zullen een
artikel voor meer bekendheid plaatsen in de komplo.
Voorzitter: Er worden nog mensen gezocht en gevraagd.
LVC Netwerk: Er zijn 10 mensen gevonden die door LVC netwerk benaderd
worden om het netwerk te promoten. 12 November wordt de aftrap gegeven
voor de vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Herman blijft betrokken.
Blauwstraat: Gaat vooruit, morgenochtend weer een bijeenkomst om alles door
te spreken.
Broekstraat: Bewoners hadden melding gemaakt dat er bomen gerooid zouden
worden, terwijl ze van niets wisten. Een en ander is opgelost. Dit gaat eind
november gebeuren.
Visie: volgende week maandag wordt de conceptvisie besproken, bedoeling is
om weer in groepjes de thema’s door te spreken. Bestuur zal groepjes
begeleiden.
Gymzaal: M. van Daal heeft met ouderraad gesproken hadden gehoopt dat zij
voor de gymzaal mensen in het bestuur zouden krijgen er is naar gemeente een
brief verstuurd door zowel gemeente als Peelraam over het stopzetten van de
gemeentelijke bijdrage. Vraag is of er gecorrespondeerd is met zowel
verenigingen als met ouderraad over dat de school in den Oploop moeten gaan
gymmen.
Gemeente:
Klankbordgroep buitengebied: Is door iemand van de dorpsraad bijgewoond,
hier is vanavond ook informatie avond over.
Leefbaarheidsfonds Oploo: Aanvraag hiervoor wordt in December
gepubliceerd op website / facebook en in Komplo. Aanvragen indienen tussen 1
januari en 1 april

Rondvraag:
Kermis: Er is een evaluatie geweest overal wisselend verlopen. School zal
gevraagd worden om open te blijven, daar ouders die dag weg gaan en niet op
de kermis komen, vraag is of er op zondag geschminkt zou kunnen worden
Buurtkracht: wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd.
Kasteelgracht: Jan van Riet heeft het beheer van de klep overgenomen.
Komborden: Deze regelt Herman, dit wordt met de vergunningaanvraag
geregeld.
Volgende vergadering:

14 December

