Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

19-12-2016
H. Vloet, H. Goossens, M. Aarts, T. Strijbosch, W. Hendriks, J.
Loeffen en T. Geurts.
Afwezig:
T. Michiels.
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 14-11-2016: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Huiskamer project gaat per 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. Vanaf 1 Januari neemt M. Braamse het voorzitterschap van
Tonny over.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg:
Dorpsraad Stevensbeek: De dorpsraad en het stekske zijn uit elkaar. Er zijn
voor de dorpsraad nieuwe statuten en ze hebben nu een vereniging opgericht,
iedereen die lid is van het dorpsblaadje is nu lid van deze vereniging. In overleg
met alle dorpsraden is er een brief over het LVC neergelegd om als eerste in de
gem. st. Anthonis te beginnen met de aanleg van het glasvezel als het doorgaat.
Bestuur: Voor Henk is dit de laatste vergadering. Henk wordt bedankt voor zijn
jaren lange inzet.
Tonny neemt het penningmeesterschap over.
Kermis: Overleg van 12 December met de personen die de kermis (tent) in
Oploo regelen is niet doorgegaan.
Werkgroep Vliegtuigcrash: Deze werkgroep is vanuit st. Anthonis ontstaan.
De bedoeling is dat er een fiets/wandelroute wordt uitgezet door de gehele
gemeente. In elk dorp zou er dan een bord komen staan met waar de vliegtuigen
zijn neergestort. Ondanks dat we dit een goed initiatief vinden hoort dit niet bij
de dorpsraad thuis, maar vinden we het meer passen bij de Heemkunde.
Plo Licht op: Plô licht op heeft gevraagd om de financiën van de verlichting over
te dragen aan Plô licht op. Dit is prima, met dien verstanden dat het geld ook
daarvoor bestemd gaat worden. Wij hebben vanuit de gemeente deze gelden
gekregen om daar zorg voor te dragen.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan deze is nog
in ontwikkeling. Vraag is wat de mensen uit Oploo hier mee willen.
Oproep doen in Komplo, website en facebook.
We denken b.v. aan de straten, Deurneseweg, watermolenstraat, Stalbergstraat,
Gemertseweg.
Zelfsturing: Elk dorp heeft een presentatie gegeven, complimenten dat elk dorp
zo goed met het geld om gaat. Het andere deel van de zelfsturing gaat de
gemeente randvoorwaarden voor doen hoe hier mee om te gaan.

Rondvraag:
Woningbouw: de ontwikkeling voor nieuwbouwplan duurt ± 6 jaar. Veel kavels
zijn nu al uitgegeven, er zijn nog 5 kavels over en 4 geschakelde woningen,
maar dit worden w.s. 2 kavels. Bij de gemeente moet hiervoor een aanvraag
worden gedaan.
Schouw: Willen we plannen op woensdag 15 Maart,
Blauwstraat: Lantaarnpaal Deurneseweg nog niet geplaatst, fietspad zou
dubbelbaans zijn, nog geen stippellijn, strepen op kant van de weg, om deze
optisch kleiner te maken, zodat men niet door de bermen rijdt. Muurtjes bij de
beek nog niet afgewerkt, sloot bij v.d. Cruyssen nog niet dicht.
GGD avond: Door de GD is er een fittest gedaan voor onderzoek van fitheid in st.
Anthonis. Dit is door veel mensen gedaan en goed ontvangen. Wellicht iets voor
Oploo. Voorstel is om dit in de zorgwerkgroep verder uit te werken.
Kasteelgracht: Er is in de gemeente geen bestemmingsplan voor onderhoud. Er
wordt nagevraagt of en wanneer er onderhoud gedaan wordt in de kasteelgracht.
’t Peerd: Hier zijn 2 personen geweest. Cor Verberk heeft gewonnen.
Opening Huuskamer: Hier gaan we met het bestuur naar toe.
Datum volgende vergadering:
9 Januari 2017
Sluiting

