Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
03-09-2018
Aanwezig: M.v.d Ven,T. Strijbosch, J. Loeffen, B. Kuipers en T. Geurts
Afwezig:
H. Vloet, T. Michiels, M. Aarts,
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Tonny.
Notulen 02-07-2018: Geen op of aanmerkingen.
Energie neutrale gemeente: T. Wientjes kon nog geen mensen vinden met
gebouwen waar zonnepanelen geplaats kunnen worden.
Visie:
Werkgroep Zorg:
G.B.
Wonen:
Een aantal mensen van het bestuur is bij de gemeente geweest, ontwikkelaars
willen ook graag ontwikkelen wat het dorp wil, liefst diverse soorten woningen.
Spreiding van de woningbouw. Belangrijk hierin is wel dat er een nieuw plan
klaar is als dit plan weer bijna vol is.
Vloetweg/Grotestraat:
Vrije tijd: voor de volgende vergadering nadenken hoe we dit aan willen gaan
pakken.
Gemeente:
Vitale kernen: Adviesraad is opgericht, zei willen ondersteunen met de
aanvraag die mensen in willen dienen. In deze raad zitten H. Vloet, M. Aarts, V.
Baltussen, W. hendriks, I. Martens. J. v. dijk en J. Klauwer
Overleg gemeente met voorzitters: 6-11 gepland
Open dag gemeentehuis: Er wordt met de gemeente contact opgenomen wat
de verwachting is ten aanzien van de dorpsraden, en doen de andere dorpsraden
ook iets.
Overleg wonen: Dit is op 15-10 aantal mensen van het bestuur gaan hier
naartoe.
Rondvraag:
Watertappunt: benaderd door kuntstwerkgroep over het watertappunt, of deze
officieel geopend wordt. Wij hebben hier geen aandeel in, en laten dit over aan
de stichting die het geplaatst heeft en een de kunstwerkgroep.
Kasteelgracht: Deze staat nog steeds droog, mooi moment om deze uit te
baggeren, ook het groen eromheen dient terug gesnoeid te worden. Er wordt
overlegt met de gemeente.
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.
Website: Deze gaat per november uit de lucht of we moeten deze aanpassen of
geheel vernieuwen.
Datum volgende vergadering:
1 Oktober
5 November
3 December

Sluiting

