Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
13-02-2017
Aanwezig: H. Vloet, M. Aarts, T. Strijbosch, J. Loeffen, T. Michiels en T. Geurts.
Afwezig:
W. Hendriks
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 9-1-2017: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: De werkgroep heeft een subsidie aangevraagd dit is voor de
vergaderkosten, verbouwing gymzaal t.b.v. Huuskamer etc.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg:
Werkgroep Vrije tijd: Met het behoud van bestaande evenementen en nieuwe
initiatieven gaan we samen brengen als voorstel data 6 Maart We denken aan Plo
licht op, Plo ten toon, Zondagsgasten, Graancirkelloop, 24 uurs festival Tontjes
dag en Kermis (organisatie tent)Oranje comité en st. Nicolaas comité
Wonen: Dorpsraad is bij de gemeente geweest. De grond is. w.s. van Mooiland.
Gemeente wil dit wellicht naar een projectontwikkelaar dit zou Janssen de Jong
zijn. Omdat dit voor Oploo niet gunstig lijkt gaan we na van wie de grond is bij
het kadaster. Daarna wordt er contact opgenomen met de gemeente in hoeverre
de plannen rond zijn en dat we evt. met Janssen de Jong en de raad contact op
willen nemen over de besluitvorming.
Voetbalclub: Twan Thomassen en Peter v.d. Boogaart zijn te gast. Vanaf het
volgende seizoen wordt er samen gewerkt met de jeugd van Stevensbeek,
Westerbeek en Oploo. De jeugd zal daarom met de fiets naar de diverse dorpen
gaan. Er wordt gevraagd om samen te kijken naar de fietsroutes en of deze goed
verlicht zijn en waar de gevaarlijke punten zitten.
Een aantal verkeerspunten zullen aandacht voor gevraagd worden: kruising,
kerkpaadje, brugstraat, Striep. De Watermolenstraat en kruising Striep,
Stevensbeeks weg. Een goed idee is om kinderen samen te laten fietsen, hesjes
aan en de 1e paar keer met ouders laten fietsen.
Voetbalclub zal binnenkort de diverse routes zelf fietsen en geeft een
terugkoppeling voor de volgende vergadering 13 Maart. Deze punten kunnen we
dan meenemen met de schouw die we hebben met B en W.
Kinderopvang: De kinderopvang krijgt concretere plannen. Daarlangs zijn er
diverse ouders die bij Spring erop aangedrongen hebben om de voorschoolse
opvang te starten. Er is contact geweest met spring en dit gaat als pilot van start
met ingang van 14-2 tot aan de zomervakantie. Dit gaan we ook vermelden op
onze facebookpagina.
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: Deze staat gepland op 21 Maart van 13.30 tot 15.30
Evt. punten die dan ook besproken kunnen worden zijn:

 Verkeersveiligheid
 Woningbouw
 Vloetweg/grote straat
 Visie
Cittaslow: Dit is een internationaal keurmerk voor gemeenten. Het bewaken en
bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is het allerbelangrijkst voor een
Cittaslow. Dit betekent dat een gezond milieu, het versterken van de
landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur hoog op de agenda van
de gemeente staan. Deze koestert het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke
tradities en het aanbieden en promoten van streekproducten. De meningen
omtrent dit keurmerk waren ± 50 / 50.
Gesprek Zelfsturing: Dit is op donderdag 23 Februari
Rondvraag:
Hondenpoep: Er is een vraag binnengekomen om hierover een stukje te
schrijven in de Komplo, Het zou gaan om de Grotestraat.
SWO: Thema avond,
25 jarig bestaan: Dorpsraad Oploo bestaat komend jaar 25 jaar. Dit zullen we
onder de aandacht brengen tijdens de dorpsschouw met de gemeente.
Avonturenpark: Het is de bedoeling dat er een schuur uit Wanroy komt te staan.
Buurt is niet geheel positief, daar deze nogal groot en hoog is. Dit zou een soort
ontmoetingsruimte moeten worden met sanitair etc.
Gilde: Piet Bruijsten is voorzitter geworden.
Datum volgende vergadering:
13 Maart 2017
Sluiting

