Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
04-06-2018
Aanwezig: M. Aarts, H. Vloet, T. Strijbosch, J. Loeffen, M.v.d Ven en T. Geurts
Afwezig:
T. Michiels
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 07-05-2018: Geen op of aanmerkingen.
Energie neutrale gemeente: Teun Wientjes wil graag een energie coöperatie
oprichten in Oploo. De vraag is of dit kan onder de vlag van de dorpsraad waarbij
1 of 2 persoenen vanuit de dorpsraad zitting nemen. Er moet op zoek worden
gegaan naar bedrijven die een dak hebben van 50 m³ om het dak belangeloos
ter beschikking te stellen om zonnepanelen op te leggen. Bedoeling is om een
coöperatie op te richten en dat je de zonnepanelen binnen 10 jaar terugverdient
door korting op de energiebelasting. De dorpsraad steunt dit project.
Visie:
Werkgroep Zorg:
Marie José neemt het voorzitterschap over. Huuskamer zijn nu 7 personen,
veelal niet uit Oploo.
Wonen:
Intentieverklaring is nog niet getekend, omdat collegevorming langer heeft
geduurd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen omtrent bouwgrond achter van
Steenhuisstraat.
Vloetweg/Grotestraat:
Wordt gekeken om werkgroep opnieuw op te starten.
Samenbrengen Verenigingen: Na de info van de gemeente over de
zelfsturing.
Bestuur: Volgende vergadering wellicht nieuwe kandidaat
Kermis: Verberk: organiseert een happy hour, Jos Jaegers heeft munten,
Facebook loopt, Munten worden op maandag uitgedeeld, Vraag van bewoners om
aggregaat niet bij mulderserf te plaatsen i.v.m. COPD. Bij ons Moe zit een
bandje, hier is wat commentaar op gekomen.
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Gesprek over zelfsturing is volgende week dinsdag. Na 3
juli datum prikken voor uitleg dorp.
GVVP: geen nieuws.
Visvijver:.
Landhorst heeft contact gehad met gemeente, dit gaat door.
Komborden: deze worden vervangen met dubbele benaming.
Leefbaarheidsfonds:
Tontjesdag:
Molenstichting:

Hebben gegevens ingeleverd, is goedgekeurd.
Is uitgesteld, we maken voor hen een uitzondering en
reserveren dit bedrag.

Bijeenkomst AVG: Was vol, er wordt bekeken of er nog een nieuwe datum
gepland wordt.
Rondvraag:
gemeenteraad: Jan van Riet is vanuit de gemeenteraad contactpersoon naar de
dorpsraad
Datum volgende vergadering:
2 Juli
3 September
1 Oktober
5 November
3 December
Sluiting

