Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

09-05-2016
T. Strijbosch , M. v.d. Ven , H. Goossens, W. Hendriks, T. Geurts, en
J. Loeffen.
Afwezig:
H. Vloet
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door John. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 11 april 2016: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Zelfsturingsfonds: Alle projecten zijn goedgekeurd:
 Basisschool Mattias: pleinplakkers voor de speelplaats, zodat ook na
school kinderen kunnen spelen.
 Luco Rutten: 24 uurs festival
 St. ISA sportevents: 1e Graancirkel loop Oploo
 St. Graancircel Oploo: Open lucht theater, tentoverkapping en licht en
geluid.
 Biljartvereniging Luctor: Gemeentelijke biljartkampioenschappen.
 St. Oef: Zondagsgasten
 Div. verenigingen: Springkussen
 Kunst Oploo: Sokkel Maquette (krijgt € 500,- van 2015)
Er wordt nagevraagd bij de gemeente wanneer het geld overgemaakt wordt.
Kermis: is in Juni, volgende vergadering daarom een week later
Visie: Boekje is klaar ligt bij de drukker B en W hebben nog geen nieuwe datum
doorgegeven om het exemplaar te overhandigen.
Zorgwerkgroep is van start gegaan, waarbij de 2e keer een grotere groep
betrokken is ook de problematiek van jongere kinderen en waar die tegenaan
lopen moet aandacht hebben. De personen van “Tante Sjaan” zijn langs geweest
om de groep te informeren, de volgende keer staat de dorpsondersteuner van
Elsendorp op het programma.
LVC net: Loopt, diverse aanmeldingen komen binnen. We moeten allert blijven
en mensen blijven motiveren om in te schrijven. Misschien een idee om feiten en
fabels in de komplo te laten plaatsen.
Blauwstraat: Gaat vooruit, weg wordt voor 4 weken weer afgezet, voor laatste
laag en belijningen etc.
Website: Systeem van website is verouderd, moet een keer een update komen,
Gemeente:
Structuurvisie kleine kernen: 2 personen naar toe geweest. Er zouden nog 69
woningen in de komende jaren gebouwd mogen worden, We hebben naast de
kasteelgracht ook watermolen, windmolen en het avonturenpark als belangrijke
plek voor het dorp laten aanduiden. Aandacht gevraagd voor de kasteelgracht.
Met name omtrent de verkoop van woningen daar, dat het wel 1 geheel zou
blijven.

Rondvraag: Frietkraam staat vaak een hele week voor de oude heerlijkheid.
Overleg met bestuur oude heerlijkheid aankaarten.
We hebben een officiële uitnodiging voor de opening van het openluchttheater,
wie gaat hier naar toe.
Datum volgende vergadering:
20 juni.
Sluiting

