Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

10-07-2017
M. Aarts, W. Hendriks, T. Strijbosch, H. Vloet, J. Loeffen en T.
Geurts.
Afwezig:
T. Michiels,
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 20-06-2017: 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.
De Huuskamer, heeft inmiddels 3 geïndiceerde mensen.
Koffieuurtje gaat goed.
Subsidie is nog niet toegekend, wordt navraag naar gedaan.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: Er worden voorzichtig schetsen gemaakt.
Met name tussen de molen en de watermolen zou een groter terrein moeten
worden. En alleen toegankelijk voor fietsers. Idee is om eerst groen te
ontwikkelen en daarna pas de weg.
Wonen: Voor de plannen van inbreiding moet de gemeente terug naar de raad.
In Oploo wel mogelijk daar de gemeente geen grond meer heeft. Brief zoals
vorige vergadering is besproken is verstuurd.
Blauwstraat: Werkgroep is nogmaals bij elkaar geweest. Er zijn al mensen die
een stukje bij houden. In de toekomst zouden dat wel meer mensen willen doen.
Er wordt nog een brief opgesteld naar de gemeente.
Nu planten groeien wordt er ook minder in de perken gereden.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Aan
Gemeente is gevraagd wanneer het GVVP definitief klaar is. Deurneseweg blijft
een 80 km weg
CDA: hadden een bijeenkomst, maar 4 mensen aanwezig, ging vooral over de
VAB / grote straat vloetweg / nieuwbouw woningen.
Vliegtuigcrash: Willen een bord plaatsen in alle dorpen van st. Anthonis.
Zouden graag in willen stemmen met de plaats waar het bord zou moeten komen
staan, moet geen reclamezuil worden.
Rondvraag:
LVC: Zoals het er nu uit ziet zou er vanaf eind 2017 een begin worden gemaakt.
En in 2018 klaar moeten zijn. Molenbeek: wordt gerenoveerd. Ligt nog munitie
in, bewoners hebben gedeelte afgezet met asbest en bij sommige staan de
steigers te ver in de beek. Er komt een inloop dag waar iedereen heen kan.
Molen: De wieken zijn bijna klaar dan wordt de molen gericht en geschilderd.
Datum volgende vergadering:
11 september
Sluiting

