Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

10-10-2016
H. Vloet, H. Goossens, M. Aarts T. Michiels, T. Strijbosch, W.
Hendriks, J. Loeffen en T. Geurts.
Afwezig:
M. Cornelissen.
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman Speciaal welkom aan Ton Michiels. De agenda wordt
vastgesteld.
Notulen 12-09-2016: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: koffie-uurtje loopt. Elke keer 10 personen of meer aanwezig.
Er zijn voldoende vrijwilligers gevonden. Nu bezig om de dagopvang op te
zetten. Ook hiervoor zijn mensen gevonden die dit willen doen. Over 2 weken
weten we definitief wie dit gaat doen. Beide partijen zien de ruimte voor de
gymzaal als goede optie. Hiervoor moeten nog wel enkele aanpassingen voor
worden gedaan. Maar ze krijgen hiervoor de medewerking van het
gymzaalbestuur.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Werner gaat hier mee beginnen,
belangrijk is dat we aan de gemeente door gaan geven wat de knelpunten zijn.
Zoals de stoep, bomen etc. Wellicht is het ook goed om dit samen te doen met
de werkgroep cultureel erfgoed.
Werkgroep Vrij tijd: Vanuit het dorp is de vraag gekomen om deze werkgroep
een start te geven. De vraag wordt terug gekoppeld, waarom precies en wie dit
willen. We zitten op dit moment nog met een bezettingsprobleem om dit allemaal
op te pakken. Wel vinden we dat als de vraag vanuit het dorp komt we dit wel op
moeten pakken.
Wielermonument: A.s zondag wordt dit onthuld, wij zijn als dorpsraad
uitgenodigd vanaf 13.00 uur. Om 14.30 uur is de officiële onthulling
Bestuur: Henk geeft aan dat hij eind van dit jaar wil stoppen, en het
penningmeesterschap dan ook over wil dragen.
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 wordt er alles aan gedaan dat de gemeentes
wel toestemming geven. Dit moet in elke gemeente door het gemeentebestuur.
De verwachting is dat in Februari meer bekend is.
Blauwstraat: Er is op 6 Oktober door de gemeente een persmoment
georganiseerd. Dit was ook de realisatie van de vele beplantingen. Aannemer die
het plantgoed verzorgde heeft voor koffie gezorgd. Wellicht komt in de zomer
nog de officiële opening. Vanuit de werkgroep is er geregeld dat er ook plantgoed
bij het wielermonument geplaatst wordt.

Kermis: Op 21 September is er een evaluatie met eerst de dorpsraden en
daarna samen met Ockers en Paashuis geweest. Ockers en Paashuis zitten niet
op 1 lijn. Het convenant dat is getekend met de gemeente is nog 1 jaar. Er komt
nog een extra vergadering met de dorpsraden.
Gemeente: Op 3 Oktober is er een presentatie op de gemeentewerf geweest
klimaat neutrale verbrandingsinstallatie. Afgevaardigde van dorpsraad is hierbij
aanwezig geweest.
Gemeente heeft veel eikelbomen, de eikels worden met een machine geraapt,
schoongewassen en daarna verbrand. Hiervan worden nu de werkplaats en het
kantoor verwarmd.
Op 1 November is er een bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan. Er zullen mensen vanuit de dorpsraad hier naar toe gaan.
Plo Licht op: Als we niets hebben om uit te dragen zullen we hier dit jaar niet
bij aanwezig zijn. De organisatie heeft gevraagd of ze ons als rechtspersoon
mochten gebruiken. Dit is aan hen toegezegd.
Het financiële gedeelte van de feestverlichting blijft bij de dorpsraad, de rest zal
voortaan onder een ander bestuursorgaan geregeld moeten gaan worden.
Rondvraag:
Datum volgende vergadering:
14 November.
Sluiting

