Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

11-12-2017
M. Aarts, T. Strijbosch, H. Vloet, W. Hendriks, M. v.d. Ven en T.
Geurts.
Afwezig:
T. Michiels, J. Loeffen
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 13-11-2017: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Uitslag Fit Plô is binnen zie bijlage.
Huuskamer zijn wat meer gasten er is een gesprek in Januari met zowel Peggy
als met ouderverpleegkundige. Blijkt dat de gemeente moeilijk indicaties afgeeft.
Dit wordt meegenomen met het WMO overleg.
Wonen: Er is al diverse malen met de gemeente gebeld, maar kan nog geen
contact leggen.
Bestuur: Werner geeft aan te willen stoppen, wil nog wel de projectgroep grote
straat / vloetweg op zetten en bij betrokken blijven. Andere taken Verkeers
Vervoersplan en Energie neutrale gemeente moeten overgedragen worden.
Kermis: Er is een gesprek geweest met de kermiscommissie (tent) en met
kermisoverleg gemeente. Op 14 December is er overleg met Kermis en
kermiscommissie. Daar wordt bekeken wat de mogelijkheden waren.
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Er is een gesprek nieuwe wethouder geweest. Hij heeft
ervaringen met zelfsturing en projecten, vind het bedrag wat er nu staat te
weinig. Hij zou graag een platvorm willen met 7 personen uit diverse dorpen en
dorpsraden. Hij zou dit voor de verkiezingen geregeld willen hebben. Voorstel is
ook om evt. hier de kermissen in mee te nemen.
Energie Neutrale gemeente: In Stevensbeek en Westerbeek zijn al projecten
gestart. Ook voor Oploo zou dit een mooi initiatief zijn. Daar dienen we dan een
projectgroep voor op te starten. In 2018 wordt hier vanuit de gemeente ook
subsidie voor vrij gemaakt. Er zullen mensen worden benaderd voor deze
projectgroep.
Buurtpreventie: Op 15 Januari is er een bijeenkomst voor de contactpersonen
van de buurten. We hebben een voorbeeld vanuit andere dorpen. Bedoeling is
het dorp in 3en te delen met 3 contactpersonen. Deze beheren de groepsappen,
daarlangs met de mensen van de buurten spelregels opzetten. Daarna moet het
uitgerold worden. Politie zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn om vanuit hun
bevinden te spreken.
Rondvraag:

LVC: 14 December is er kennismaking met E-Fiber wordt de beheerder van het
netwerk.
Kerstactie: Er is een vraag binnen gekomen om voor bijstandsgezinnen een Aktie
op te zetten. Is een goed initiatief. Voorbereidingen voor dit jaar is te kort.
Datum volgende vergadering:
8 Januari
Sluiting

