Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

08-01-2018
M. Aarts, T. Strijbosch, H. Vloet, M. v.d. Ven, T. Michiels, J. Loeffen
en T. Geurts.

Afwezig:
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 13-11-2017: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg: Er staat een bijeenkomst gepland op 22 Januari over de
Huuskamer
Wonen: Er is contact geweest met de gemeente. Er wordt een intentieverklaring
met de gemeente en Janssen de Jong getekend. Hierin zou staan dat de
dorpsraad gesprekspartner zou zijn. Dit zou voor de zomer getekend worden.
Er is een mail binnen gekomen van Vin Baltussen over de geluidsoverlast van de
grote straat. Er wordt navraag gedaan of er snelheidsmetingen kunnen komen.
Bestuur: In behandeling
Kermis: Op 14 December is er gesprek geweest met Ockers en
kermiscommissie, om de botsauto’s te laten komen kost € 1500,- en om de rups
te laten komen €1000,- Commissie is verdeeld hebben extra overleg en zouden
nog iets laten weten. Er is 2 of 3 jaar nodig om een nieuwe opzet van de grond
te krijgen. Langs dit zal er nog iets moeten gebeuren om mensen / kinderen op
de kermis te krijgen. Monique heeft navraag gedaan op school i.v.m. de vrije
dag, hier zijn ze mee bezig maar nog niet rond, dit komt ook omdat dit tegelijk is
met Westerbeek.
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Niets meer van bekend.
Energie Neutrale gemeente: Er is een nieuwe datum gepland op 15 Jan.
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 groepsapp,
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.
Oude heerlijkheid: Heeft gevraagd of we een keer bij elkaar willen komen evt.
informeel, op dit moment is er niets om te bespreken.
Rondvraag:
Natuurlijk St. Anthonis: is op 23 Januari.

Volgende vergadering op de agenda: Voortgang gymzaal en financieel verslag
dorpsraad.
Datum volgende vergadering:
5 Februari
5 Maart
9 April
7 Mei
4 Juni
2 Juli
3 September
1 Oktober
5 November
3 December
Sluiting

