Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
20-06-2017
Aanwezig: M. Aarts, W. Hendriks, T. Strijbosch , en T. Geurts.
Afwezig:
T. Michiels, H. Vloet, J. Loeffen
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Tonny De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 08-05-2017: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Is bezig met de organisatie van de fittest, deze wordt
gehouden op 28 Oktober onder de noemer van fit plô. Hiervoor is een aparte
werkgroep gevormd.
Koffieuurtje gaat goed, laatste keren ± 20 personen aanwezig.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Er is samen met de gemeente al een
rondgang geweest, alle knelpunten zijn bekeken. Er zou meer groen moeten
komen, op een aantal plekken de overkluizing eruit halen. De weg bij de wateren windmolen zou fietspad moeten worden en de weg achter de molen door.
Dit ook om de snelheid uit het verkeer te halen.
Wonen: Er is gesproken met de fractievoorzitters. Daarop is een brief opgesteld
die naar B en W en de raad is gegaan. Daarin zijn een aantal vragen gesteld.
Daarlangs zijn we benaderd door de gemeente over inpanding van gebouwen die
leeg komen in Oploo. Gemeente wil daar goedkeuring van de dorpsraad van.
Langs de appartementen wil hij ook op de parkeerplaats een 2 kapper
neerzetten. Dit zou uitgevoerd worden door Claassen uit Bakel.
Verzoek om dit onder de dorpsraad te houden.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Werner 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 klaar.
Gesprek Zelfsturing: is besproken is door de raad niet goedgekeurd. Wordt
vervolgd.
Energie Neutrale gemeente: Dorpsraad is hier naartoe geweest in 2034 moet
de gemeente Energie Neutraal zijn. Er is hier nog geen plan voor.
Politieke Jongeren dag: Dorpsraad is hier naar toe geweest.
Leefbaarheidsfonds: Iedereen heeft gegevens ingediend. De verdeling is
gemaakt en de aanvragers zullen ingelicht worden. In de vergadering na de
vakantie vinden het wel nodig om een evaluatie in te plannen voor volgend jaar.
Rondvraag:
LVC: Zoals het er nu uit ziet zou er vanaf eind 2017 een begin worden gemaakt.
En in 2018 klaar moeten zijn.
Sleutelfiguren: Dorpsraad is hier naar toe geweest, was vooral voorstellen van
het dorpsteam. Wat ze verder verwachten is nog niet duidelijk.
Kermis: Een aantal personen hebben aangegeven dat het elk jaar minder wordt
en attracties die er komen erg duur zijn voor maar een paar minuten. Gewenst is
om contact op te nemen met de organisatie van de tent.

CDA: Heeft op 29-6 een bijeenkomst over wat er in Oploo leeft Dorpsraad gaat
hier naar toe.
Blauwstraat: Planten worden omgereden omdat er geen bandjes staan. Om te
voorkomen dat we over 5 jaar allemaal gras hebben. Er wordt een
terugkoppeling gemaakt met de oude werkgroep. Liefst ook dat de buurt dit als
klacht indient bij de gemeente. Daarna zal er ook nog een brief opgesteld worden
vanuit de Dorpsraad dat we dit als dorpsraad niet willen.
Groen etc: Diverse mailtjes gehad over het groen in het dorp en over de wegen
in het dorp. Maar ook over het speelveldje. Dit is bekeken en er wordt contact
opgenomen met de gemeente.
Datum volgende vergadering:
10 Juli
Sluiting

