Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
14-12-2015
Aanwezig: M. v.d. Ven, J. Loeffen, H. Vloet, H. Goossens, T. Geurts
Afwezig:
G. Peters, T. Strijbosch,
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door H. Vloet, vaststellen agenda.
Notulen vorige vergadering: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Plo licht op: Evaluatie wordt gedaan, wordt doorgegeven aan de organisatie.
LVC net: Op 12 November is de aftrap geweest voor de ambassadeurs. Er komt
een voorstel voor de clubactie (het geld wat vrij komt voor de aansluitingen) en
we leggen dit voor bij de ambassadeurs.
Blauwstraat: Gaat eind van de week open, in Mei zal de laatste laag
aangebracht worden. Verlichting is nu goed afgesteld.
Broekstraat: Is afgewerkt, bomen zijn omgedaan en nieuwe zijn geplant zoals
gepland.
Visie: Concept visie is op 16 November gepresenteerd voor het dorp. Er volgt
nog een gesprek met de gemeente om te kijken wat zij vinden van het concept.
Uiteindelijk moeten zij straks wel hun medewerking geven.
Gymzaal: Er is een gesprek geweest met de gemeente en dorpsraad, naar
aanleiding van onze brief. Kinderen blijven bij school gymmen. Bestuur is nog
wel een punt van zorg. Er wordt bekeken om hen verder te helpen.
Gemeente: Er is een voorzittersoverleg geweest, dorpsraadvertegenwoordiger
aanwezig geweest.
Klankbordgroep buitengebied: Is door iemand van de dorpsraad bijgewoond.
Leefbaarheidsfonds Oploo: Aanvraag komt komende week in de Komplo. Op
website staat deze al. Aanvragen mogen ingediend worden tussen 1 januari en 1
april
Rondvraag:
Wielermonument: De gebr. Van Katwijk zijn ingelicht over het monument. Juul
Baltussen doet half Januari een presentatie voor het monument. De subsidies
zijn nog niet rond, er wordt gedacht om een crowdfunding op te zetten.
Subsidie Mooiland: Deze gaat rechtstreeks naar het KBO, daar zij al een project
gestart zijn met een eetgroepje.
Planning vergaderingen: We blijven de 2e maandag van de maand in principe
vergaderen. (Februari is het Carnaval)
Volgende vergadering:
11 Januari 2016

