Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

14-11-2016
H. Vloet, H. Goossens, M. Aarts, T. Strijbosch, W. Hendriks, J.
Loeffen en T. Geurts.
Afwezig:
M. Cornelissen, T. Michiels.
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman Speciaal. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 10-10-2016: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Huiskamer project gaat per w.s. 1 Januari van start, dit zal in
de ruimte bij de gymzaal plaats vinden. Zijn nu bezig met aanvraag voor de
subsidie voor de werkgroep. Er Is een overleg geweest met alle vrijwilligers van
het koffieuurtje.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Hier wordt een begin mee gemaakt.
belangrijk is dat we aan de gemeente door gaan geven wat de knelpunten zijn.
Laatst is er iemand gevallen, hier is melding van gemaakt bij de gemeente.
Werkgroep Vrij tijd: Vanuit Plo licht op was de vraag gekomen om dit te
regelen, voor hen is dit nu minder belangrijk, hebben zelf een weg gevonden.
Moet wel onder de aandacht blijven.
Wielermonument: Er is een factuur van du Pré binnen gekomen, zij hebben de
planten geleverd bij het wielermonument, dit is snel gebeurd en kon niet in
overleg. Het wielermonument kampt nog met een tekort. De dorpsraad zal de
factuur nu zelf betalen en evt. daarna vereffenen. De gemeente heeft een
subsidie toegekend van € 2500.- dit moet rechtstreeks naar het wielermonument
overgemaakt worden.
Bestuur: Henk stopt de volgende vergadering. Tonny neemt het
penningmeesterschap over. Kamer van koophandel wordt aangepast.
Kermis: Op 25 Oktober is er een bijeenkomst van alle dorpsraden en daarna
samen met Ockers en Paashuis geweest. Geprobeerd wordt om in alle dorpen op
wat voor manier dan ook een kermis te behouden. Bedoeling is wel dat de
dorpen hier wat meer aan gaan trekken.
Op 12 December is er een overleg met de personen die de kermis (tent) in Oploo
regelen.
Leefbaarheidsfonds: Vanuit de lagere school is gevraagd om misschien een
fotomoment te maken om hun gerealiseerde project. Lijkt ons een goed idee.
Tinie gaat dit regelen. Begin van het jaar aan wat nog niet uitgekeerd is
doorgeven dat ze nog een half jaar de tijd hebben. Vanaf 1 januari, kunnen
mensen weer opnieuw een aanvraag indienen.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is geweest deze is
verzet. Wordt navraag gedaan van de notulen.
’t Peerd: Hiervoor is Cor Verberk genomineerd, vanuit de dorpsraad gaan hier
naartoe.

Rondvraag: LVC net is een avond geweest met de vrijwilligers.
Kasteelgracht: Onderhoud, er wordt navraag gedaan of er een bestemminsplan
is voor het onderhoud.
Komborden: Deze verdwijnen of worden eraf gehaald, indien je weet wie het
heeft gedaan altijd melden bij de politie.
Datum volgende vergadering:
12 December.
Sluiting

