Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

07-05-2018
M. Aarts, H. Vloet, T. Michiels, T. Strijbosch, J. Loeffen, M.v.d Ven
en T. Geurts

Afwezig:
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 09-04-2018: Tonny is vorige vergadering niet geweest. Verder Geen
op of aanmerkingen.
Visie:
Werkgroep Zorg:
Geen bijzonderheden.
Wonen:
Intentieverklaring van Janssen de Jong en de gemeente zal in mei getekend
worden. Dit is dringend nodig. Op dit moment nog 2 kavels over en daar is een
optie op.
Vloetweg/Grotestraat:
Herman vraagt aan Werner na of projectgroep is gestart.
Samenbrengen Verenigingen: Dit is ook een onderdeel van de visie, en
uitgesproken met de bijeenkomst van de personen die activiteiten organiseren.
We willen dit zeker doen, na het besluit van de gemeente over de zelfsturing.
Bestuur: Er zijn mensen benaderd
Kermis: Jos Jaegers heeft alles besteld voor munten, flyers etc. Er is al een
facebook pagina, wellicht nog aantrekkelijker maken. Ramon van Daal beheert
deze. Munten (die alleen op maandag geldig zijn) uitdelen op school. Stukje voor
in de Torenwijzer, overleggen met overige jeugd tot 16 jaar, het uitdelen van
munten voor kermis. Berichtje voor in komplo
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Gemeente heeft de bijeenkomst afgezegd, zou een
nieuwe gepland worden.
GVVP: geen nieuws.
Buurtpreventie:.
Er is een bijeenkomst geweest met de buurt coördinatoren. Daar duidelijkheid
gegeven wat de bedoeling is. Er zijn enkele straten in het dorp samengevoegd,
zodat er voor het hele dorp dekking is. De coördinatoren hebben een
gezamenlijke app groep, waar ze bijzonderheden kunnen vragen en evt.
bijzonderheden in door kunnen geven aan andere straten.
Dodenherdenking:
Is goed en respectvol verlopen, goede samenwerking met jeugd en ouderen.
Tinie zorgt nog voor een bedankbrief voor diegene die vrijwillig mee geholpen
hebben.
Leefbaarheidsfonds:

Tontjesdag:
Tri-Events:
Heemkunde:

15 jaar bestaan: nog onderbouwen wat er extra gebeurd en
financiële onderbouwing (€ 500,- na aanlevering) Nog niets
van vernomen
Graancirkelloop: Financiële onderbouwing gekregen
goedgekeurd
Tentoonstelling onderwijs: Financiële onderbouwing gekregen
goedgekeurd

Visvijver: Peelbelang uit Landhorst heeft een brief geschreven over de verkoop
van de visvijver op de 1e stichting in Oploo door de gemeente. Krant heeft dit
opgepikt dat ook Dorpsraad Oploo graag zouden willen weten hoe dit kan.
Herman heeft van Landhorst hier een app over gekregen met verontschuldiging.
Als dorpsraad staan we achter het punt van Landhorst, wordt een mail gestuurd.
Bijeenkomst AVG: Aantal mensen van het bestuur gaan hier naartoe.
Gebruikersbijeenkomst Oude Heerlijkheid: wordt afgemeld
Rondvraag:
Evenementen: Bij EHBO te weinig mensen om alle evenementen te kunnen
voorzien. Regels in de vergunning zijn aangepast.
Datum volgende vergadering:
4 Juni
2 Juli
3 September
1 Oktober
5 November
3 December
Sluiting

