Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

11-07-2016
H. Vloet, T. Strijbosch, H. Goossens, W. Hendriks, T. Geurts, en J.
Loeffen.
Afwezig:
M. v.d. Ven
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 09-05-2016: Henk miste in de notulen dat we het kunstwerk te groot
werd, dit is aan de kunstenaar, wel moeten de bomen hoger opgesnoeid worden.
Wielermonument: Laarakkers heeft toegezegd dat ze het grondwerk zouden
maken, de materialen moeten wel betaald worden. Werner zegt toe om een
tekening te maken naar aanleiding van het ontwerp van Arcadus. Er komen
diverse sponsoracties zoals op tontjes dag, grote clubactie.
Visie: Is aan B en W. aangeboden, gemeente was goed vertegenwoordigd. Er is
een goede presentatie gehouden. Visie nu bijna overal bezorgd.
Voor de Vloetweg / Grote straat moet een brief naar de gemeente, zodat ze dit
op kunnen nemen met het wegenbeheerplan. Ook voor de zorgwerkgroep moet
een aanvraag weg. Er is geld beschikbaar gesteld om dingen op te zetten.
De Visie mogen we ook nog aan de gemeenteraad presenteren.
Werkgroep zorg, start 22 juli met een koffie uurtje op vrijdag ochtend. De kosten
zullen de 1e keer voor de dorpsraad zijn. We zijn nu op zoek naar vrijwilligers.
Bestuur: Nu Monique wegvalt en Werner te kennen heeft gegeven wellicht
minder tijd te hebben de komende periode. Ook Henk geeft aan om aan het
einde van het jaar te willen stoppen met het penningmeesterschap. Het is het
toch verstandig dat we weer nieuwe mensen gaan zoeken. Er worden mensen
benaderd.
LVC net: De dorpen loopt goed, problemen liggen vooral in Boxmeer, Cuijk en
Grave. Oploo heeft op dit moment een score van 61%. Landhorst heeft op dit
moment het meeste met 70%. Er zijn nog 2 weken extra om in te schrijven.
Blauwstraat: Zie verslag van de schouw. Komborden gaat de gemeente zich
over buigen en de komportalen komt hierbij ook aan bod.
Gemeente: Heeft laten weten dat er in het Kroondomein waar de huisarts heeft
gezeten woning(en) komen, en deze verhuurd gaan worden.
Rondvraag:
Facebook: We hebben deze moeten aanpassen. Mag van het koffie uurtje nog
op.
Datum volgende vergadering:
12 September.
Sluiting

