Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
09-10-2017
Aanwezig: M. Aarts, T. Strijbosch, H. Vloet, en T. Geurts.
Afwezig:
T. Michiels, W. Hendriks, J. Loeffen, M. v.d. Ven
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 11-09-2017: Geen op of aanmerkingen
Hans Ooms afgemeld, de bordjes van buurtpreventie moet eerst nog bij de
gemeente op de agenda. Stukjes voor de komplo worden door dorpsraad
bekostigd.
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.
Wonen: Brieven van de dorpsraad zijn nog in behandeling.
Met de gemeente blijven we in contact over de nieuwe plannen voor bouwgrond.
Bestuur: Monique van de Ven komt weer in het bestuur.
Gemeente:
Bijeenkomst van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Het GVVP is
uitgesteld. Wel worden 60 km wegen gemaakt in enkele dorpen.
Gesprek Zelfsturing: Gemeente gaat dit zelf in beheer houden.
Themabijeenkomst: gemeente Ondermijning alcohol & drugs centraal Alcohol
en drugs is onder de jongere (onder 18 jaar) erg hoog, in de Gemeente st.
Anthonis is dit gemiddeld hoger als in de rest van Brabant.
Gemeente gaat in samenwerking met GGD info avonden houden, dit met 2
dorpen te gelijk. In het Najaar wordt gestart in Wanroy.
Ondermijning: hierbij gebeurd veel waar we geen weet van hebben. Gaat met
name over drugs en XTC. Zijn grote netwerken gemeente heeft hier laatste tijd
veel mee te maken gehad. Buren hebben vaak wel veel gezien maar nooit iets
gemeld. Gemeente heeft brief gestuurd naar alle inwoners maar nog geen reactie
gehad. Indien men iets ziet dit dan graag melden, kan ook via misdaad anoniem.
Rondvraag:
ZLTO: Uitnodiging gehad op 14-12 gaan we niet heen
Plo licht op: Is op 10-12 Op dit moment hebben we geen onderwerpen die we
daar kenbaar kunnen maken.
Goei Leven: Op 15 oktober op kasteel Tongelaar.
Datum volgende vergadering:
13 November
Sluiting

