Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

05-02-2018
M. Aarts, T. Strijbosch, H. Vloet, M. v.d. Ven, , J. Loeffen, B. Schaap
en T. Geurts.
Afwezig:
T. Michiels
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman, Speciaal welkom voor B. Schaap die komt kijken of de
dorpsraad is voor hem is. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 08-01-2018: Geen op of aanmerkingen
Graancirkel: Bestuur van de graancirkel is aanwezig om het plan van de nieuw
te bouwen schuur uit te leggen. Plan ziet er mooi uit. Wel vinden we dat er geen
enkele concurrentie met andere gelegenheden mag ontstaan. Er wordt verzekerd
dat dit niet de bedoeling is.
Visie:
Werkgroep Zorg: Er is een gesprek geweest met over de Huuskamer Dit was
een goed gesprek het blijkt dat het team dat de indicaties afgeeft deze minimaal
afgeven. De doelstelling vanuit onze visie is dat we mensen zo lang mogelijk
thuis laten wonen. Het lijkt vooral een doorschuifsysteem van welke zorg komt
uit welk potjes te zijn.
Er schijnt afgelopen jaar opnieuw heel veel geld dat gereserveerd was voor het
WMO niet besteed te zijn aan de zorg.
Hoe verder, met de werkgroep zorg willen we op 27 Februari naar de politieke
avond in Wanroy om ons te laten horen. Misschien een (klein)dochter vinden die
dit kan toelichten. Maar ook voor het slotdebat op 20 Maart willen we graag een
stelling indienen. Graag daar ook met zo veel mogelijk mensen naar toe. Er
wordt vanuit de dorpsraad een stelling gemaakt.
Wonen:
Vloetweg/Grotestraat: Vraag is wie de projectgroep wil gaan trekken. Werner
wil wel betrokken blijven.
Bestuur: In behandeling
Kermis: De clubs zijn bij elkaar geweest. € 1500,- wordt beschikbaar gesteld om
de kermis op te pimpen, hiervoor komen de autoscooters en misschien de rups
op maandag willen ze koffie schenken en eieren bakken, de school zou dan wel
open moeten. Tijdens de carnaval is hiervoor aandacht gevraagd. Hier is een
bedrag van €480,- opgehaald, waaronder een bijdrage van de
carnavalsvereniging.
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Overleg op 7 Februari
Energie Neutrale gemeente: geen nieuws
Speelruimtekansenplan: Is binnen gekomen, gemeente wil een
speelgelegenheid maken bij de kasteelgracht. Naar ons inziens is dit juist daar
niet de gelegenheid daar. Er wordt met de gemeente hierover contact
opgenomen.

Groenstructuurplan: Er worden voor het plan veel externe bureaus
ingeschakeld. Het onderhoud voor groen lijkt opgewaardeerd te worden.
Buurtpreventie: Op 15 Januari is er een bijeenkomst geweest voor de
contactpersonen van de buurten. Deze is goed bezocht en de reacties waren
positief. De buurten zijn nu op zoek wie contactpersonen zijn. En de 3
overkoepelende contactpersonen. Wellicht kunnen we op facebook nog een
oproep doen van welke straten we nog geen contactpersoon hebben.
Rondvraag:
Overleg SWO: komend jaar is het Brabants gastronomisch jaar, op 23 Juni is
hier van alles rond omheen gepland. Voor activiteiten zouden we ook reclame
kunnen maken voor andere dorpen.
Metameer doedag: School wil leerlingen verbinden met de samenleving en zijn
op zoek naar projecten waar kinderen iets kunnen doen. Heb dit samen met de
graancirkel opgepakt in combinatie met het koffie uurtje. Gaan 10 tot 12
kinderen aan de slag.
Woonarena: is uitgesteld naar maandag 19 Februari
Volgende vergadering op de agenda: Voortgang gymzaal en financieel verslag
dorpsraad.
Datum volgende vergadering:
5 Maart
9 April
7 Mei
4 Juni
2 Juli
3 September
1 Oktober
5 November
3 December
Sluiting

