Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
12-09-2016
Aanwezig: H. Vloet, H. Goossens, M. Cornelissen, M. Aarts en T. Geurts.
Afwezig:
T. Strijbosch, W. Hendriks, J. Loeffen, T. Michiels
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman Speciaal welkom aan Merijn en Marie José dat ze willen
kijken of de dorpsraad iets voor hen is. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 11-07-2016: Geen op of aanmerkingen
Visie: Deze wordt 12 September aan de Raad gepresenteerd.
Werkgroep Zorg: Deze heeft een goede start, koffie-uurtje loopt. Elke keer zijn
er meer dan verwachte aantal personen aanwezig. Er zijn voldoende vrijwilligers
gevonden. Nu bezig om de dagopvang op te zetten. Ook hiervoor zijn mensen
gevonden die dit willen doen. Er wordt nu gezocht naar een locatie en er staan
een aantal opties. De voorkeur gaat uit naar het Kroondomein, maar hier zouden
huizen van gemaakt worden.
Verder wordt er bekeken of het wenselijk is om het gezamenlijk eten wat nu op
zondag 1x in de maand is of er behoefte aan is om dit vaker te doen.
Wielermonument: Er is veel subsidie niet toegekend, in het najaar wordt er
een grote clubactie gehouden om extra geld bij elkaar te krijgen. Ook de
kunstadvies commissie is enthousiast geworden er is subsidie bij de gemeente
aangevraagd. Ook de 3 broers van Katwijk hebben hun schouders eronder gezet
en zijn bezig om het geld binnen te krijgen. Laarakkers zal het grondwerk gratis
doen. Op 16 Oktober zal het onthuld worden. Geld vanuit het leefbaarheidsfonds
zal overgemaakt worden.
Bestuur: Fijn dat er nu weer 3 mensen zijn die misschien in het bestuur willen.
Henk geeft aan dat hij het penningmeesterschap voor het einde van het jaar
over wil geven. Graag iedereen erover nadenken wie dit wil doen.
LVC net: Zoals bekend hebben de 3 grote dorpen Boxmeer, Cuijk en Grave het
aantal procenten niet behaald, waardoor er niet voor het hele gebied het
glasvezel percentage behaald is. De banken hebben op dit moment de
financiering niet goed gekeurd. Nu is het ook weer aan de gemeentes wat hier
mee te doen. Als zij de stekker eruit trekken zijn ze het geld wat er nu in
gestoken is ook kwijt en anders wordt het straks terug betaald.
Blauwstraat: Wellicht is op 6 Oktober de oplevering van de blauwstraat. Dan
zou alle beplanting er moeten staan. Moeten nog wel een paar dingen gebeuren.
Brugje bouwen bij het fietspad en de sloot dichten bij v.d. Cruijssen en
Venneman. Er is niet bekend of er een officiële opening is, anders zou het leuk
zijn om de school er daar weer bij te betrekken.
Kermis: Op 21 September is er een evaluatie met eerst de dorpsraden en
daarna samen met Ockers en Paashuis. Kermis Oploo tegen gevallen i.v.m. weer
maar er waren ook geen botsauto’s. Deze hadden ook geen aggregaat bij
waardoor de andere kermisattracties veel moesten bijbetalen voor de stroom.
Voor de toekomst gezien zal het moeilijk worden om de kermis op deze manier in
stand te houden. We moeten als dorp op tijd gaan nadenken hoe dit straks

verder moet. Wellicht dan een werkgroep te vormen. Ook is er vanuit het dorp
de vraag gekomen of er voor de ouderen een matinee kan komen waar gedanst
kan worden. Dan zou er in de tent een andere vloer moeten, deze is namelijk
niet geschikt. Evaluatie afwachten.
Gemeente: Op maandag 3 Oktober een presentatie gemeentewerf klimaat
neutrale verbrandingsinstallatie.
Rondvraag: 14 September: bijeenkomst afvalscheiding brandweerkazerne in
Mill.
Datum volgende vergadering:
10 Oktober.
Sluiting

