Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

21-03-2016
T. Strijbosch , H. Vloet, H. Goossens, W. Hendriks, M. v.d. Ven,
T. Geurts, en J. Loeffen.
Afwezig:
.
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 15 Februari 2016: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Visie: 1e proef van het Visieboekje is binnen.
Werkgroepen, zorg heeft een datum geprikt gaan aan de slag. De werkgroep
vrije tijd wordt nog even uitgesteld tot het of nodig is.
LVC net: De informatieavond is erg druk bezocht. Op dit moment zijn er
informatie dagen gepland. Deze worden in de Komplo bekend gemaakt.
Gymzaal: Er zijn 2 nieuwe bestuursleden.
Blauwstraat: Er zijn vragen over komborden waar en hoe we deze willen
hebben. Het boomplanten is aanbesteed, zal binnenkort plaatsvinden. Er wordt
aan de gemeente gevraagd om zo snel mogelijk de banken bij het kappelletje te
plaatsen. Bij de uitbuiking richting De Rips staan geen straatlantaarns, wellicht
zorgt dit voor onveilige situaties. Wordt nagevraagd bij de gemeente. Er komt
nog een in de komplo over de hondenpoep.
Zelfsturing: Op dit moment zijn er 3 aanmeldingen binnen. Wordt nog een korte
oproep gedaan in de komploo.
Gemeente: Voorzittersoverleg: Op dit moment staat dit gepland op 31 Maart
met Burgemeester en Wethouders.
Uitnodiging Gemeente: De gemeente heeft een mail verstuurd dat ze graag
willen aanschuiven bij jaarvergadering etc. De dorpsraad heeft geen
jaarvergadering. We willen ze wel graag uitnodigen om de visie officieel te
overhandigen. Als voorstel is de datum 9 Mei genoemd, dat ze aanschuiven bij
onze bestuursvergadering.
Wielermonument: Er wordt een crowdfunding actie gestart. Er wordt een nieuw
bankrekening geopend. Op 2 April wordt het voorstel voor het monument
bekeken.
Rondvraag:
Op de kruising Deurneseweg / Nieuweweg gebeuren veel ongelukken. Wellicht
kunnen we dit samen aanpakken met Westerbeek.
Datum volgende vergadering:
11 April
Sluiting
Herman sluit de vergadering.

