Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

11-04-2016
T. Strijbosch , H. Vloet, H. Goossens, W. Hendriks,
T. Geurts, en
J. Loeffen.
Afwezig:
M. v.d. Ven,
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 21 Maart 2016: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Kwizzut: Er is een groep die dit samen met Westerbeek wil gaan organiseren,
ook is er een samenwerking met sint Anthonis. Men zou graag een bijdrage van
de dorpsraad ontvangen. Dit kunnen ze volgend jaar indienen bij het
zelfsturingsfonds.
Zelfsturingsfonds: Aanvragen binnen gekomen van:
 Basisschool Mattias: pleinplakkers voor de speelplaats, zodat ook na
school kinderen kunnen spelen. (Nog een begroting opvragen).
 Luco Rutten: 24 uurs festival
 St. ISA sportevents: 1e Graancirkel loop Oploo (Nog begroting opvragen
en KVK)
 St. Graancircel Oploo: Open lucht theater, tentoverkapping en licht en
geluid.
 Biljartvereniging Luctor: Gemeentelijke biljartkampioenschappen.
 St. Oef: Zondagsgasten (Nog verdere uitleg omtrent de begroting)
 Div. verenigingen: Springkussen
 Kunst Oploo: Sokkel Maquette (van 2015)
 Wielermonument Oploo: Wielermonument (Afgekeurd hebben in 2015 al
toegekend gekregen.
Er worden nog gegevens opgevraagd, dan kunnen in Mei de bedragen definitief
worden toegekend.
Kermis: is in Juni, gaat net als andere jaren.
School heeft toegezegd om in 2017 de school open te houden en geen
studiemiddag in te plannen.
Visie: 1e proef van het Visieboekje is binnen, opmerkingen worden met Vin
besproken, bedoeling is om deze 9 Mei te overhandigen aan Burgemeesters en
wethouders.
Werkgroep zorg is van start gegaan, positief, er is al veel wat gebeurd, volgende
vergadering worden de huiskamerprojecten uitgenodigd.
LVC net: Loopt, diverse aanmeldingen komen binnen. We moeten alert blijven
en mensen blijven motiveren om in te schrijven. Mag wel wat bredere info in
komplo, of b.v. meest gestelde vragen, of mis gedachten.
Blauwstraat: Op dit moment worden bomen gepland. Er wordt nog navraag
gedaan over de komborden. Langs de weg liggen stalrooster op grond
gemeente, dit stuk stond voor aanplant aangemerkt.

Gemeente: Voorzittersoverleg: Er is een goed overleg geweest dit wordt nu
1x per jaar herhaald.
Uitnodiging Gemeente: De gemeente is uitgenodigd voor 9 Mei a.s. hierin
willen we graag aandacht besteden aan de Visie en deze overhandigen. Ook
aandacht voor de kruising Westerbeek, Deurneseweg, Nieuweweg aan de orde
stellen.
Structuurvisie kleine kernen: Tonny kijkt welke datum hij kan, en doet een
oproep wie er mee kan.
Datum volgende vergadering:
11 Mei, Herman afwezig.
Sluiting

