Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
10-04-2017
Aanwezig: M. Aarts, T. Strijbosch, H. Vloet en T. Geurts.
Afwezig:
W. Hendriks, T. Michiels, J. Loeffen
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 13-03-2017: Geen op of aanmerkingen
Politie: Aanwezig is Hans Ooms
Hij wil graag kennismaken met het dorpsoverleg. Er is een wijkteam
samengesteld voor met name ook st. Anthonis. Hans doet dit samen met Ronald
Sampers en Eugenie Theunisse. Doel is dat we samen onze oren en ogen
openhouden voor de problemen die er zijn. De vraag is om zo vroeg mogelijk een
melding te maken om grotere problemen te voorkomen. Politie heeft ook
regelmatig overleg met andere instanties.
Op dit moment zijn er zittingsuren in Oelbroeck bij de brandweerkazerne. Dit zijn
geen vaste tijden. In Oelbroeck hangt ook een brievenbus waar mensen ook
ideeën of klachten in kwijt kunnen. Wellicht is dit ook iets voor Oploo.
Ook een idee is berichten te laten plaatsen in de Komplo (dorpsblad) dat we
kunnen zien wat er speelt in Oploo. Adres wordt doorgegeven.
Vraag aan de Hans is, of de politie misschien in het nieuwe seizoen een rol
kunnen spelen als de voetballers (samenwerkingsverband jeugd Oploo /
Westerbeek en Stevensbeek) mee willen kijken naar de fietsroutes en tijdens
het fietsen. Hiervoor kunnen we ze straks altijd benaderen indien daar behoefte
aan is.
Visie:
Werkgroep Zorg: Laatste vrijdag van de maand wordt er een kleine activiteit
gepland, te denken valt aan prinsbezoek, tentoonstelling Quilten, heemkunde.
Fittest wordt gepland in het najaar.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Werkgroep start a.s.donderdag
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. Vraag vanuit de kermiscommissie of we J. v. Sambeek hiervoor uit
willen nodigen.
Wonen: Er wordt nog een afspraak gemaakt met de fractievoorzitters.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan deze is nog
in ontwikkeling.
We denken b.v. aan de straten, Deurneseweg, watermolenstraat, Stalbergstraat,
Gemertseweg.
Schouw: Deze is geweest op 21 Maart voltallig college is geweest incl. de
nieuwe gemeente secretaris. Taart met 25 jaar was lekker. Verslag vanuit de
gemeente volgt nog. B en W wist niet dat we niet goed op de hoogte waren van
de nieuwbouw. En dat we de bouwkavels liever zien dat mensen zelf kunnen
bouwen.
Gesprek Zelfsturing: Wordt besproken in de raad.

Leefbaar en vitaal: 30 Maart in Landhorst geweest, Er werd stil gestaan bij wat
er met een dorp gebeurd bij het verdwijnen van voorzieningen, belangrijk is dat
dingen die mensen willen (kartrekkers) dat je die als dorp omarmt met name ook
van nieuwe mensen die er komen wonen.
Leefbaarheidsfonds: Aanvragen binnen gekomen van:
St. Openluchtspel
St. Wielersport
Flaming Oploo
Kwizzut WOP
Molenstichting
Plo Licht op
Werkgroep zorg (dorpsraad)
Luco Rutten Cantus OHH
Er wordt nog van verschillende organisatie om duidelijkheid gevraagd. volgende
vergadering nemen we dit mee.
Rondvraag:
Fons van Katwijk: Op diverse plaatsen gezien om beugels voor aan de
lantaarnpalen om plastic zakken aan op te hangen voor de veiligheid. Er wordt
navraag gedaan bij de gemeente.
Wielermonument: Beplanting in blauwstraat is schoongemaakt bij het
wielermonument is dit niet gedaan. De commissie wielermonument wordt
binnenkort opgeheven.
Nieuwe bewoners: Er is een mail binnengekomen bij de dorpsraad dat er nieuwe
bewoners zijn komen wonen in het kroondomein. Bewoners zijn asielzoekers die
al een status hebben. Bewoners zijn kennis wezen maken in het kroondomein
tijdens het koffie uurtje. We zijn verder ingelicht door Sociom. Er worden al
diverse zaken voor dit gezin opgepakt.
Datum volgende vergadering:
8 Mei 2017
Sluiting

