Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

20-06-2016
H. Vloet, M. v.d. Ven , H. Goossens, W. Hendriks, T. Geurts, en J.
Loeffen.
Afwezig:
T. Strijbosch
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman. De agenda wordt vastgesteld.
Oude Heerlijkheid: Overleg met de Oude Heerlijkheid, zij willen graag de stand
van zaken omtrent de visie weten. En wat dit voor hen betekend.
We willen een werkgroep met alle voorzieningen die we in het dorp hebben bij
elkaar brengen Dit zal wel na de vakantie worden.
De Oude Heerlijkheid wil graag ook meer, met name overdag, zijn nu alleen
bezig met het verhuren van… en willen bekijken of ze meer kunnen betekenen.
Gesproken over de frietwagen voor de Oude heerlijkheid. Deze zou elke
maandag weg moeten zijn. Als iemand ziet dat dit niet gebeurd zelf contact
opnemen. Hieromtrent zijn er met de oude Heerlijkheid geen afspraken gemaakt.
Notulen 09-05-2016: De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
Wielermonument: Verzoek gedaan aan ons om de toegezegde bijdrage over te
maken, zodat er materiaal voor de kunstenaar aangekocht kan worden.
In het reglement staat dat eerst de haalbaarheid aangetoond dient te worden.
Dit is echter nu nog niet het geval, dus bedrag wordt nog niet overgemaakt.
Kermis: Het was slecht weer, er waren weinig mensen, de botsauto’s was een
gemis.
Visie: Boekje is klaar Is erg mooi geworden. Dinsdag 18 Juni wordt deze
aangeboden aan de gemeente. Er wordt een presentatie gemaakt hoe het
verloop is geweest en wat er in staat. Graag zoveel mogelijk mensen aanwezig
zijn.
Monique: Heeft te kennen gegeven dat ze voor minimaal een jaar moet
stoppen, daar ze met een studie bezig is en moet gaan stage lopen. We mogen
haar daarna weer vragen!
Ook Werner Geeft aan dat als het project aangenomen wordt in Iran dan hij na
de vakantie daar dan in de weekenden vaak te vinden is.
LVC net: De dorpen loopt goed, problemen liggen vooral in Boxmeer, Cuijk en
Grave. Tot 1 Juli kan men inschrijven.
Blauwstraat: Is zover klaar, er moet nog een laatste schouw gedaan worden,
bankjes geplaats, muur bij sloot, vlaggenmast bij Mathias kapel.
Heemkunde St. Anthonis: Tinie geweest, uitnodiging op het laatste moment.
Dit ging over de vliegtuigen die neergestort zijn in de gemeente. Ze willen dit
verder uitbreiden met een fietsroute en bord dat in Oploo komt te staan, dit in
samenwerking met de andere dorpsraden en de VVV. Wij vinden dat dit meer bij
de Heemkunde of VVV thuis hoort, niet zozeer bij de dorpsraad.

Gemeente: evenementenbeleid binnen gekregen, geen op of aanmerkingen.
Rondvraag: Gymzaal heeft nieuw bestuur, zaterdag wordt er een klussen dag
georganiseerd.
Wielermonument: Ontwerp is er, moet nog door kunst en advies commissie,
worden sponsor aktie georganiseerd. Er wordt nu overlegd met A. Laarakkers
voor het grondwerk. Ze hebben ons het verzoek gedaan om het geld van het
leefbaarheidsfonds over te maken. Daar ze nog niet kunnen zeggen of het
allemaal wel doorgaat kunnen we dit nog niet doen.
Banner: Deze is klaar
Datum volgende vergadering:
12 September.
Sluiting

