Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

05-03-2018
M. Aarts, T. Strijbosch, H. Vloet, J. Loeffen, B. Schaap en T.
Michiels
Afwezig:
T. Geurts, M.v.d Ven
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman, welkom voor B. Schaap die nog een keer komt kijken of
de dorpsraad is voor hem is. De agenda wordt vastgesteld.
Notulen 05-02-2018: Geen op of aanmerkingen
Visie:
Werkgroep Zorg:
Stelling is aangeleverd voor slotdebat politiek op 20 maart as. Andere opties ter
bevordering van gebruik maken van Huuskamer zijn besproken.
Wonen:
Intentieverklaring van JanssendeJong en de gemeente zal in mei getekend
worden. Dorpsraad zal gesprekspartner blijven hierbij. Plan wordt door J de J
ontwikkeld en Mooiland zal het waarschijnlijk gaan bouwen? (gedeelte sociale
woningbouw?.
Vloetweg/Grotestraat:
Geen ontwikkelingen.
Kermis: Fa Ockers heeft rups en autoscooter geregeld met 300 munten a 1
euro. Stichting Actief heeft geld opgehaald.
Studiedag basisscholing op maandag gaat door. Kon niet verzet worden. Wat
nodig is goede PR richting kermis. Mogelijk kan jeugd hierbij helpen. Bijv. via FB
pagina.
Gymzaal: nodig onderhoud is gedaan. Gemeente betaalt nog jaarlijks. Budget
slinkt; bestuur is bezig hoe geld te verdienen. (nu minder huurders)
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: zie mail. Wethouder stelt vitale kernen voor zie mail.
Raadsvergadering op 15-03. CDA voorstel gemeente ter onderzoek. Wordt
vervolgd.
GVVP: geen nieuws. Opmerking; trainen van jeugd in Stevensbeek, route er
naar toe fietsen is niet in GVVP opgenomen. Voorstel dit bij schouwen toe te
lichten.
Energie Neutrale gemeente: We zijn benaderd door Roel Wouters van de
gemeente. Het verzoek is om met het dorp mee te doen, gezamenlijk met de
andere dorpen.
De gemeente zou gaan zorgen voor de communicatie. De vraag van hen was of
we de administratie voor ons dorp bij willen houden voor de aanmeldingen.
Hierin is toegestemd.
Speelruimtekansenplan:

Er is een mail binnengekomen over de speelruimtes die opgewaardeerd mogen
worden. Evt een rondje maken en laten zien. Niet inkleuren zonder dat men weet
wie er woont/ welke gevaren er zijn.
Buurtpreventie:.
Op 1 Maart is het 1e bord geplaatst in de gemeente door de burgemeester aan de
dorpstraat/Breestraat in St. Anthonis.
Ingangswegen in Oploo zullen ook voorzien worden tzt.
Komende week zullen alle inwoners een brief ontvangen waarbij ze kunnen
aangeven aan de buurtpreventie app te willen deelnemen. Regio en buurt
coördinatoren zijn nog niet allemaal bekend. Dorpsraadsleden willen helpen bij
het verspreiden van de brieven naar de buurten.
Financieel verslag:
Toelichting bij de cijfers. Alles netjes en akkoord.
Woonarena 19-02
Hierbij is gepresenteerd wat de komende 5 jaar in Land van Cuijk gebouwd zou
kunnen worden. Zorg voor de kleine kernen of er wel voldoende gebouwd zou
kunnen worden. Wat is de behoefte? Er is aangegeven dat juist het kleine dorp in
de juiste verhouding wil blijven bestaan/ gebouwd wil worden om als kleine kern
te blijven bestaan.
Rondvraag:
Leefbaarheidsfonds: aanmelden voor 1 mei. Op FB en in Komplo oproep
plaatsen.
Mail van P. Bruijsten:
Goed voorstel. Er zijn meerdere aanleidingen om elkaar op te zoeken.
Voorstel terugmailen naar hem.
Op 15 maart valt de beslissing in de Gemeenteraad. Op 14 mei komt de
wethouder uitleg geven over vitale kernen.
Voorstel om nu een datum te reserveren direct na 14 mei (bijv 1 week later) om
de verenigingen uit te nodigen. O.a. op de agenda Dorpsvisie, zelsturing, LVC.
Mail van Mw Ermens
Verzoek tot verharden van het zandpaadje vanaf de Blauwstraat tot aan het
bruggetje.
Het wegen en beheersplan valt niet onder het zelfsturingsfonds. Aanwonenden
kunnen een aanvraag doen voor gehele bestrating, Dorpsraad zal dit
ondersteunen.
Molen comité:
Deze vergaderen 4 x per jaar; Vergadering is technisch gebeuren, Er is op dit
moment een afgevaardigde vanuit de Dorpsraad. Wedervraag vanuit Dorpsraad:
wat is de meerwaarde? Mogelijk om notulen in te zien of bij agendapunten die
Dorpsraad aangaan dan wel deelnemen?

Sluiting

