Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

09-01-2017
H. Vloet, H. Goossens, M. Aarts, T. Strijbosch, W. Hendriks, T.
Michiels en T. Geurts.
Afwezig:
J. Loeffen
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 19-12-2016: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Opening Huuskamer is goed bezocht is ook erg mooi
geworden. Het thema gezondheid wordt door de zorgwerkgroep opgepakt.
Hiervoor zullen wel weer extra mensen voor ingeschakeld moeten worden.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Hier wordt een start mee gemaakt.
Werkgroep Vrije tijd: Met het behoud van bestaande evenementen en nieuwe
initiatieven gaan we samen brengen als voorstel data 6 Maart. De mensen
worden hiervoor uitgenodigd. We denken aan Plo licht op, Plo ten toon,
Zondagsgasten, Graancirkelloop, 24 uurs festival Tontjes dag en Kermis
(organisatie tent)
Kinderopvang: In Oploo is sinds Spring naar St. Anthonis is verhuisd er niet
meer. We hebben nog 1 gastouder en ook die stopt binnenkort. Er zijn is een
nieuw initiatief in ontwikkeling maar de plannen zijn nog te pril maar zoals het er
nu uitziet wordt dit medio 2017 gerealiseerd. Als dorpsraad moeten we zien te
voorkomen dat mensen buiten dorps moeten om de kinderen weg te brengen.
We gaan proberen om tussentijds iets te kunnen realiseren, vraag en aanbod
samen brengen. Er wordt een stukje in de komplo en facebook geplaatst.
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.
Schouw: Is aangevraagd maar nog niets van vernomen.
Woningbouw: Moet nog een afspraak gepland worden met de gemeente
Rondvraag:
Nieuwjaarsreceptie: van de ondernemersvereniging, is morgen.
Subsidie: Beschikking is binnen (1824 inwoners)
Kermis: komend jaar weekend van 11 juni
Kasteelgracht: Werner vraagt na of en wanneer er onderhoud gedaan wordt in
de kasteelgracht. Beelden staan los, overleg met de gemeente. Deze worden
weer vast gezet
J. Herlings: Onlangs toch onderscheiden, volgende keer hier wel aandacht aan
schenken.
Datum volgende vergadering:
13 Februari 2017
Sluiting

