Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

11-01-2016
M. v.d. Ven, T. Strijbosch , H. Vloet, H. Goossens, W. Hendriks,
T. Geurts
Afwezig:
G. Peters, J. Loeffen
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman, Speciaal welkom voor W. Hendriks als nieuw
bestuurslid. vaststellen agenda.
Voorstellen: W. Hendriks stelt zich voor aan het bestuur en bestuur aan hem.
Notulen vorige vergadering: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Visie: Afgevaardigden van de visiewerkgroep zijn bij de gemeente geweest. De
Concept visie is daar positief ontvangen. Ze zijn bereid daar waar nodig is te
ondersteunen. Overleg geweest over de subsidie die toegewezen was en nog niet
binnen, zouden ze regelen.
A.s. donderdag is er overleg voor het ontwerp van het visieboek. Als we weten
wanneer dit klaar is kunnen we een datum afspreken hoe we dit overhandigen bij
B en W.
Bedoeling is om nu op te starten met de verschillende werkgroepen. De
bedoeling is dat van het bestuur iedereen een werkgroep op zich neemt om die
op te starten. De visie werkgroep heeft al een aantal mensen op papier gezet die
mee zouden willen helpen, of die wij geschikt achten om zitting te nemen in de
werkgroep.
LVC net: 15 Februari start de campagne deze duurt 15 weken lang bedoeling is
om dit deur aan deur te doen er komen ook nog info avonden en
inschrijfavonden.
LVC net wil ook dat er een hoek komt als infostand die bemand dient te worden
door de ambassadeurs. Op dit moment heeft Oploo 15 ambassadeurs.
Er is besloten om een soort fonds in te stellen vergelijkbaar met het
leefbaarheidsfonds en dat we vragen of afgevaardigden van verenigingen over de
aanvragen hier over mee willen stemmen. Dit wordt middels een brief
gecorrespondeerd.
Voorzittersoverleg: Dit staat gepland op 27 Januari samen met de
fractievoorzitters.
Bestuur: Giel heeft aangegeven dat hij wil stoppen. Er wordt gezocht naar
nieuwe mensen.
Gymzaal: Er zijn een aantal mensen bereid gevonden om mee te helpen voor
het onderhoud. Voor het bestuur zijn er geen kandidaten gevonden. Namen zijn
door gegeven aan M. van Daal.
Blauwstraat: In Mei komt de laatste toplaag en de markering. Mensen moeten
nog wel wennen dat rechts voorrang heeft. Bij de beek wordt een muurtje
gemetseld. Over de beplanting wordt nog gesproken, er komen in ieder geval
diverse soorten bomen deze worden w.s. in het voorjaar gepland. Een aantal

bermen zit nog veel wortel onkruid. De gemeente mag hiervoor niet met de
juiste middelen spuiten en willen ter vervanging eerst een ander soort beplanting
zaaien.
Gemeente: Gesprek zelfsturing: dit is op 21
Klankbordgroep buitengebied: Volgende vergadering is gepland op 18 Januari
Rondvraag:
Wielermonument: Op 23 januari wordt dit voorgesteld met kern met pit. Er
wordt een ontwerp door Juul Baltussen gemaakt is nog niet duidelijk wanneer
hiervan de presentatie is.
Planning vergaderingen: Volgende vergadering is 15 Februari de 2e maandag is
het carnaval. 13 Juni is het kermis, dus wordt deze ook een week later gezet.
Gouden Huwelijk: Henk is 20 Februari 50 jaar getrouwd.
Volgende vergadering:
15 Februari (Verzet i.v.m. Carnaval)?

