Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
09-04-2018
Aanwezig: M. Aarts, H. Vloet, J. Loeffen, M.v.d Ven en T. Geurts
Afwezig:
T. Michiels, T. Strijbosch
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman, B. Schaap heeft afgemeld voor het bestuur, wil wel
deelnemen aan de werkgroep Vloetweg / grote straat. De agenda wordt
vastgesteld.
Notulen 05-03-2018: Geen op of aanmerkingen, vraag is of de notulen zo
blijven of dat we alleen gaan werken met een besluitenlijst en actielijst.
Visie:
Werkgroep Zorg:
M. Braams gaat de werkgroep verlaten, na de vakantie. Werkgroep is aan het
bekijken hoe en met wat verder.
Wonen:
Intentieverklaring van Janssen de Jong en de gemeente zal in mei getekend
worden. Dorpsraad zal gesprekspartner blijven hierbij.
Vloetweg/Grotestraat:
Geen ontwikkelingen.
Kermis: Er is afgelopen dinsdag opnieuw een overleg geweest, met J. Jaegers
en Oploo aktief. Hij mag munten uitgeven afspraak is dat hij bij €20,- 1 munt bij
€ 40,- 2 munten en bij € 60,- 3 munten Max uitdeelt. Dit voor de komende 3
jaar. Facebook pagina voor de kermis maken is wellicht een idee.
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Er staat nu een datum voor Oploo gepland, het is nog
onzeker wat er gaat gebeuren nu de gemeenteraad niet definitief is.
GVVP: geen nieuws.
Energie Neutrale gemeente: geen nieuws
Buurtpreventie:.
Bewoners hebben kunnen aanmelden. Er wordt op korte termijn een info avond
voor de buurt coördinators gehouden, zodat we kunnen starten.
Dodenherdenking:
Oploo is dit jaar aan de beurt geweest voor de dodenherdenking.
We gaan de leidraad van 2011 handteren met een samenkomst bij de windmolen
met (loco)burgemeester Gilde, daar zal een vendelgroet worden gedaan, waarna
we naar de Mathiaskapel gaan. Bij Kapel is een toespraak van gemeente,
gedicht, kranslegging en dodenappél
Leefbaarheidsfonds:

Tontjesdag:

15 jaar bestaan: nog onderbouwen wat er extra gebeurd en
financiële onderbouwing
Tri-Events:
Graancirkelloop: Financiële onderbouwing opvragen
St. Gymzaal:
Boardingelementen akkoord
Modderslibberen: NK modderslibberen akkoord
Kermis Oploo:
al eerder toegezegd
Heemkunde:
Tentoonstelling onderwijs: Financiële onderbouwing opvragen
Plo Licht op:
Transportwagen vervoer tenten: niet goedgekeurd, geen
activiteit.
VVV Excellent:
Wordt door verwezen naar vitale kernen. Anders volgend jaar
zeker (2019)
Rondvraag:
Molenstichting: Opening van de molen wordt uitgesteld. Er is ook nog wat
onenigheid tussen gilde en molenstichting omtrent financiële zaken en
vrijwilligers werk.
Datum volgende vergadering:
7 Mei
4 Juni
2 Juli
3 September
1 Oktober
5 November
3 December
Sluiting

