Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
08-05-2017
Aanwezig: M. Aarts, W. Hendriks, T. Michiels, J. Loeffen, en T. Geurts.
Afwezig:
T. Strijbosch, H. Vloet
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door John De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 10-04-2017: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Is bezig met de organisatie van de fittest
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Al veel ideeën zijn ter tafel gekomen.
Er wordt gedacht over welke bestrating, landbouwverkeer, bomen de Molens, de
Vloet etc. Er is een afspraak gemaakt met de gemeente om te inventariseren wat
de verwachtingen zijn vanuit de gemeente.
Wonen: Er wordt nog een afspraak gemaakt met de fractievoorzitters.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Dorpsraad is
bij de gemeente geweest om dit door te spreken. Gemeente wil van de meeste
wegen 60 of 30 km wegen maken. De kruising aan de Deurneseweg naar
Westerbeek is al een plan voor klaar, hierin is de dorpsraad van Westerbeek wel
in betrokken maar Oploo niet. Hierom is wel meerdere malen specifiek om
gevraagd tijdens de fases van de Blauwstraat. Tijdens het gesprek zijn geen
enkele aantekeningen / notulen gemaakt, maar ook zouden ze niet weten van de
Visie die door ons is gemaakt. Dit alles lijkt of ze ons alleen nodig hebben voor
de daadkracht maar niet voor de inbreng. Dit lijkt ons niet de bedoeling.
Gesprek Zelfsturing: Wordt besproken in de raad, dit is vanavond.
Energie Neutrale gemeente: Dorpsraad gaat hier naartoe dit is op 22 Mei
Uitnodiging Maatschappelijke organisaties: Helaas kan hier niemand naar
toe, notulen/ verslag opvragen.
Leefbaarheidsfonds: Nog niet iedereen heeft gereageerd op de vragen die
terug gelegd zijn bij de diverse verenigingen.
Daarom kunnen we nu nog geen goede beslissing nemen en komt de definitieve
beslissing wie wat krijgt de volgende keer terug.
Rondvraag:
LVC: Zoals het er nu uit ziet zou er vanaf eind 2017 een begin worden gemaakt.
En in 2018 klaar moeten zijn. Er is nog overleg met de gemeentes over de
financiering.
Bankjesproject: Uitnodiging gehad op 20 mei worden in de gehele gemeentes
bankjes in gebruik genomen vanuit het platform gehandicapten Sint Anthonis. In
Oploo komen er 3 bankjes, volkstuintjes / hooimiet / driehoek. Opening van de
bankjes is in Wanroy.
Datum volgende vergadering:
i.v.m. de kermis zullen we deze verzetten naar een week later 19 Juni.
Sluiting

