Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
13-03-2017
Aanwezig: M. Aarts, T. Strijbosch, J. Loeffen en T. Geurts.
Afwezig:
W. Hendriks, H. Vloet, T. Michiels
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Tonny De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 13-02-2017: Geen op of aanmerkingen
GGD Uitleg Fittest: Caren van Donzel en de zorgwerkgroep sluiten aan bij de
vergadering. Caren legt uit wat de fittest in kan houden. Deze fittest wordt in
veel gemeente gedaan op dit moment. Mensen dienen zich hier voor in te
schrijven waarbij ze een bepaalde route kunnen doorlopen. Je kunt hierbij
denken aan bloeddruk meten, bloedsuiker prikken, hoor test, zicht test, houding
en beweging, voeding, maar ook hoe iemand zich voelt wat zijn zingeving van
het leven is. Deelnemers zouden een soort kaart mee krijgen en op het einde
van de ronde volgt er een eindgesprek. Evt. kunnen verenigingen hier ook aan
meedoen om informatie te verstrekken over wat ze doen of wat ze voor iemand
kunnen bieden.
Verstandig is om een leeftijdscategorie te selecteren, anders kan de vraag te
veel te zijn tegenover het aanbod. Voor de organisatie is het handig om b.v. de
huisarts, fysio, studenten, verenigingen te benaderen. Voor de organisatie moet
je wel een aantal maanden tellen.
Visie:
Werkgroep Zorg: Laatste vrijdag van de maand wordt er een kleine activiteit
gepland, te denken valt aan prinsbezoek, tentoonstelling Quilten, heemkunde,
etc. etc. Huiskamerproject loopt nog niet goed, nog te weinig mensen kunnen
deelnemen.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Er zijn een 6 tal mensen bij elkaar voor
de werkgroep.
Werkgroep Vrije tijd: Er is een bijeenkomst geweest, de opkomst was niet
groot. Grootste vraag van hen was om hen samen te brengen met de
verenigingen.
Wonen: gedeelte van de grond is van Mooiland en een gedeelte van Janssen de
Jong. We willen mensen uit nodigen van de raad, dat we het toch niet zo’n goed
idee vinden dat een projectontwikkelaar huizen gaat bouwen. De behoefte vanuit
het dorp is wat wij denken anders.
Voetbalclub: Hebben een verlichtingsplan ingediend. Nemen we mee met de
dorpsschouw.
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 Rondje dat we
willen lopen, Vloetweg, grote straat, nieuwbouw en de huuskamer.
Punten die dan ook besproken kunnen worden zijn:

 Verkeersveiligheid
 Woningbouw
 Vloetweg/grote straat
 Visie
Gesprek Zelfsturing: Er is overleg geweest, gemeente zou zelf willen toetsen
op het bedrag, voorstel is nu om een bedrag voor dorps overstijgende projecten
door de gemeente uit te laten betalen en de rest door dorpen zelf te laten
bepalen. Dit wordt weer teruggekoppeld naar de gemeente en de raad moet hier
ook nog akkoord voor geven.
Leefbaar en vitaal: 30 Maart in Landhorst Dorpsraad gaan hier naartoe.
Rondvraag:
Plo licht op: Dit is op 10-12-2017
Leefbaarheidsfonds: komt een stukje in de Komplo
Financieel Verslag: financieel verslag is gemaakt en gecontroleerd.
Datum volgende vergadering:
10 April 2017
Sluiting

