Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

15-02-2016
T. Strijbosch , H. Vloet, H. Goossens, W. Hendriks, G.Peters, J.
Loeffen.
Afwezig:
M. v.d. Ven en T. Geurts.
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 11 januari 2016: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Visie: Deadline voor de brochure wordt gesteld op 29 februari. Vin Baltussen die
dit in elkaar zet voor ons heeft toegezegd dat dat geen probleem is. Ook de prijs
voor de brochure (750 exemplaren) is akkoord.
Verder wordt er een beroep gedaan op iedereen, om met de werkgroepen te
starten. Daarvoor de lijst met de indeling van de werkgroepen gebruiken, die aan
ieder is verstuurd. Bij de aanpak heeft elke werkgroep eigenlijk de vrije hand.
Het aan elke werkgroep toegewezen dorpsraadslid hoeft niet per definitie
voorzitter van die werkgroep te zijn.
LVC net: Zaterdag 20 februari om 14.00 uur is bij alle gemeentehuizen in het
Land van Cuijk de aftrap van de campagne. Dorpsraadsleden zijn daarbij
uitgenodigd.
Op 27 februari komt het glasvezelmagazine uit, op 14 maart is er een info-avond
voor Oploo in de Oude Heerlijkheid, tussen 14 maart en de Oploose kermis zijn
er 8 info-bijeenkomsten voor Oploo.
Er is een facebookpagina geopend, er komen publicaties in KomPlo (rekeningen
daarvan op naam laten stellen van LvCnet). Er komen speciale affiches voor
Oploo en de grote posters op de bouwhekken (zoals bij de molen) worden
vervangen door andere.
Tot nu toe hebben zich 3 providers gecommitteerd en met 2 anderen wordt nog
onderhandeld.
Mabib, die in heel Brabant alleen in het buitengebied glasvezel gaat aanleggen,
heeft uitgesproken dat zij geen activiteiten ontplooien daar waar lokale
initiatieven zijn, dus ook niet in het Land van Cuijk.
Voorzittersoverleg: Oploo was op 27 januari verhinderd en heeft ook geen
terugkoppeling gehad.
Bestuur (en nieuwe voorzitter): Conclusie is dat we even pas op de plaats
moeten maken. Helaas nemen we vandaag afscheid van Giel Peters. Giel wordt
bedankt voor zijn inzet.
Gymzaal: Er zijn nog steeds geen kandidaten voor een bestuursfunctie binnen
de stichting. We constateren dat belanghebbenden (gebruikers, inclusief de
school) hun verantwoordelijkheid niet nemen, terwijl door het nu zittende
bestuur nadrukkelijk zijn benaderd.
Blauwstraat: Er wordt geconstateerd dat de bermen (nu nog niet aangeplant)
worden gebruikt als honden uitlaatplaats. Besloten wordt dat er een stukje in de

KomPlo komt. Dat stukje wordt ook geplaatst op de facebookpagina en op de
website.
Gemeente: Gesprek zelfsturing: 2 personen zijn geweest. Na de presentatie
van Landhorst, waaruit bleek dat € 32.000,-- te weinig is voor een dorpsvisie, is
door ons daar gezegd dat we in Oploo erg blij zijn met het geldbedrag voor onze
dorpsvisie en dat we vanuit de extra pot van € 3.000,-- van de gemeente nog
eens een bedrag reserveren voor de visie.
Klankbordgroep buitengebied: De discussie over de geurnormen is in de
gemeenteraad gevoerd, vooraleer de klankbordgroep daar zijn advies over heeft
kunnen geven. Dat is duidelijk de verkeerde volgorde. De geurnormen worden
strenger: de normen voor agrarische bedrijven worden strenger, maar
omgekeerd zullen andere bedrijven meer rekening meten houden met agrarische
bedrijven: tweerichtingsverkeer dus.
Kascontrole: De boekhouding wordt gecontroleerd en er wordt geconstateerd
dat het er goed uitziet.
Rondvraag:
Geen onderwerpen voor de rondvraag.
Datum volgende vergadering:
In verband met de infobijeenkomst voor Oploo over de glasvezel, wordt de
volgende vergadering een week verschoven naar 21 maart.

