Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

02-07-2018
M. Aarts, H. Vloet, T. Strijbosch, J. Loeffen, T. Michiels, B. Kuipers
en T. Geurts
Afwezig:
M.v.d Ven
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman, speciaal welkom aan Bart.
Notulen 04-06-2018: Geen op of aanmerkingen.
Energie neutrale gemeente: Volgens persberichten is de gemeente op zoek
naar landbouwgrond voor Zonnepanelen. Vanavond is er ook een bijeenkomst
van andere dorpen, hierover zouden we nog een mail krijgen. De
subsidieregeling is eerder afgelopen, John neem contact op met T. Wientjes of
het dan nu nog wel interessant is om nog door te gaan.
Visie:
Werkgroep Zorg:
G.B.
Wonen:
Er is contact geweest met de gemeente, vandaag zou Wouter Bollen bijgepraat
worden. Interventieverklaring zou voor de vakantie nog getekend worden.
Gemeente zou morgen terug reageren.
Vloetweg/Grotestraat:
Er zijn nu een aantal mensen benaderd om de projectgroep op te starten
Samenbrengen Verenigingen: Na de info van de gemeente over de
zelfsturing. De infoavond voor Oploo is op 20 Augustus op 27 Augustus voor de
verenigingen een avond plannen. Er moet dan ook een adviesraad worden
samengesteld.
Bestuur: Bart Kuypers vandaag voor het eerst, Ton Michiels geeft aan dat hij
met privé zaken bezig is en niet veel tijd overhoud.
Kermis: Goed verlopen, diverse mensen bij gesprongen na het inzakken van het
dak van de botsauto’s. Volgend jaar is er hetzelfde concept. Vraag is dan of de
heg gesnoeid kan hebben en de bloembollen gemaaid kunnen zijn.
Gemeente:
Gesprek Zelfsturing: Geld is binnen.
Overleg kernen: In September
GVVP: geen nieuws.
Bijeenkomst AVG: Was vol, er wordt bekeken of er nog een nieuwe datum
gepland wordt, afgesproken dat we met berichten beantwoorden en doorsturen
Rondvraag:
Molenstichting: Hele bestuur stapt op en er komt een zakelijk bestuur die met
commissies gaan werken. Dorpsraad is hierbij aanwezig op afroep.
Dorp schouw: In Oktober plannen
J. Herlings: Motor rijder, Het lijkt erop dat hij dit jaar wereld kampioen wordt.
Het zou leuk zijn als hij dan in “De oude Heerlijkheid” wordt gehuldigd.

Datum volgende vergadering:
3 September
1 Oktober
5 November
3 December
Sluiting

