Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

11-09-2017
M. Aarts, W. Hendriks, T. Strijbosch, H. Vloet, J. Loeffen en T.
Geurts.
Afwezig:
T. Michiels,
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 10-07-2017: 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. Brieven gaan deze maand de deur uit.
De Huuskamer, heeft inmiddels 3 geïndiceerde mensen, dit moeten er wel meer
worden anders wordt het niet rendabel.
Koffieuurtje gaat goed.
Werkgroep Grote straat /Vloetweg: A.s woensdag overleg met gemeente om
de mogelijkheden te bespreken. Idee is om eerst groen te ontwikkelen en daarna
pas de weg.
Wonen: Op de brieven die naar de gemeente zijn verstuurd hebben we geen
enkele bevestiging /reactie gehad.
Blauwstraat: Perken zien er nu mooi uit. In het voorjaar als beplanting groter
is, zal er een snelheidsmeting worden gedaan.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Het GVVP
wordt uitgesteld
Energie Neutrale gemeente: informatie bijeenkomst op 2 Oktober voor het
oprichten van een coöperatie. Dorpsraad gaat hier heen.
Themabijeenkomst: gemeente Ondermijning alcohol & drugs centraal op 26
September Dorpsraad gaat hierheen.
Watertappunt: Natuurlijk st. Anthonis wil graag een watertappunt in elke dorp
maken, aan ons de vraag waar dit zou moeten komen. Ons voorstel is om dit op
het molenterrein te doen, dit in overleg met werkgroep Vloetweg / Grotestraat.
Rondvraag:
LVC: Zoals het er nu uit ziet zou er vanaf eind 2017 een begin worden gemaakt.
En in 2018 klaar moeten zijn.
vliegtuigcrash: Zijn de voorbereidingen aan het doen voor het plaatsen van de
borden
Politie: Schuift volgende vergadering aan, willen ook graag stukjes schrijven in
de komplo, is geen probleem. Wellicht hebben zei ideeën over buurtpreventie.
Datum volgende vergadering:
9 Oktober
Sluiting

