Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

13-11-2017
M. Aarts, T. Strijbosch, H. Vloet, J. Loeffen, M. v.d. Ven en T.
Geurts.
Afwezig:
T. Michiels, W. Hendriks, J. Loeffen, M. v.d. Ven
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld. Speciaal welkom aan
Monique, die weer terug is.
Notulen 09-10-2017: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Fit Plô was een leuke, positieve dag. Genoeg tijd voor de
mensen. Mensen die geweest zijn waren tevreden. Nu nog maar 6 mensen dit is
al beter maar nog krab aan.
Wonen: Gemeente heeft in de krant gezet dat in elk dorp gebouwd kan worden.
Er is al diverse malen met de gemeente gebeld, maar kan nog geen contact
leggen.
Bestuur: In behandeling
Kermis: Er is een gemeentelijk overleg op 22 of 29 November. Contract loopt
het komend jaar af, met de kermisexploitanten.
Daarlangs is er vanuit de tent commissie ook gevraagd om gezamenlijk aan tafel
te zitten. Zij hebben het er over om de autoscooters te sponsoren. De
wielerronde was ook aan het bedenken om de ronde met de kermis te
organiseren.
Vanuit het dorp is er ook al mail binnengekomen dat mensen de kermis op deze
manier niet meer leuk is voor de kinderen.
Wellicht een idee om de kermis geheel anders op te zetten.
Voorstel datum met tent commissie is op 27 November.
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Er is een gesprek op 23 November met gem. secretaris
Na Nieuwjaar is er uitleg over herindeling bij Lingenerwaard.
Hanging baskets: Zouden in alle dorpen komen, dorpen zelf weten van niets.
Kosten van het project zijn enorm groot.
Wonen in het land van Cuijk: Ging over gemeentes zelf over bouwen in de
dorpen, gemeentes zouden beter moeten luisteren naar bewoners in de dorpen.
Er komt een krimp de komende jaren groeit nog wel het gezinstotaal licht.
Buurtpreventie: Bijeenkomst bij de gemeente geweest. Blijkt dat als er
gewaarschuwd wordt er minder inbraken zijn. Gedacht wordt om buurtapps op te
richten. Overkoepelend beheerders die app in de gaten houden, indien nodig de
andere buurten inlichten. Een aantal mensen van het bestuur gaan dit uitwerken
en buurten uitnodigen.
Zelfsturing: Evaluatie, de regels zijn goed, zullen de regels wel beter hanteren
en niet gebruiken om een begroting te dichten.

Rondvraag:
LVC: E-Fiber wordt de beheerder van het netwerk.
Vergaderingen: vanaf Febr. De 1e maandag van de maand i.v.m. heemkunde die
vaak op zelfde datum zit.
Gemeente: Er is bij de gemeente nog een grote pot ten aanzien van zelfsturing.
Iemand die ideeën heeft?
Datum volgende vergadering:
11 December
Sluiting

