Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

01-10-2018
H. Vloet, M.v.d Ven, T. Strijbosch, J. Loeffen, B. Kuipers, M. Aarts en
T. Geurts
Afwezig:
T. Michiels
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 03-09-2018: Geen op of aanmerkingen.
Dorpsteam:
Wendy Huybers en Priska Hoeks vanuit het dorpsteam. voor dit punt is ook de
werkgroep zorg aanwezig.
Wendy en Priska leggen uit waar het zorgteam voor staat. In het zorgteam zitten
diverse disciplines, die langs het zorgteam ook nog ander functies uitoefenen.
Mensen uit de gemeente kunnen aankloppen voor welzijn, zorg wonen, sociale,
Psychische of b.v. financiële vragen. Vragen worden bij het zorgteam
neergelegd, en er wordt per vraag gekeken wie waar voor kan zorgen of men
kan mensen doorverwijzen weten vaak wel waar de mensen de hulp van kunnen
krijgen.
Wendy heeft ook het vrijwilligerspunt onder zich. Zij hebben een vacaturebank
en kunnen mensen ingezet worden die b.v. in de WW zitten of in de WAO, zou
goed zijn om hierover een stukje in de Komplo te zetten.
Wij als dorpsraad willen vanuit de visie verenigingen bij elkaar brengen, wat zou
het vrijwilligerspunt hierin kunnen betekenen. Hierbij denken we b.v. aan
subsidie aanvragen, of fondswerving, verzekering en bestuurskwesties
Visie:
Werkgroep Zorg:
Er is een avond geweest over dementievriendelijk. Als zorgwerkgroep willen we
graag hier met de vrijwilligers aan een dementievriendelijk Oploo werken.
Wonen:
Er is een bijeenkomst geweest over wonen. Op dit moment willen de meeste een
kant en klare woning zowel voor de huur als de koopwoningen. In het nieuwe
ontwerpplan van Oploo komen heel veel kleine kavels, zoals het er nu uit ziet.
Vloetweg/Grotestraat:
Iin de buurt ruchtbaarheid maken over de plannen. Missen nog een kartrekker.
Vrije tijd: Clubs bij elkaar brengen wordt opgepakt. Kijken of Wendy Huybers
hierin iets kan betekenen.
Gemeente:
Vitale kernen: Namen zijn door gegeven aan de gemeente. Project graancirkel
en project kasteelgracht liggen bij de gemeente.
Overleg gemeente met voorzitters: 6-11 gepland
Open dag gemeentehuis: Deze was goed bezocht.
Overleg wonen: Dit is op 15-10 hier
Jeffrey Herlings: Wil voorlopig niet gehuldigd worden, is nog bezig met
wedstrijden. Management en gemeente hebben hierover contact. Zou mooi zijn
als huldiging in Oploo zou kunnen plaats vinden.

Kasteelgracht: Zijn wat vragen vanuit de buurt geweest, nu is er gevraagd om
deze toch uit te gaan diepen en er wordt gekeken of dit tegelijk met de
Molenbeek zou kunnen. Het onderhoud van het groen is bij B. Hukriede gemeld.
Rondvraag:
kermis: Werkgroep heeft gevraagd voor datum evaluatie.
Mooiland: Wil een avond beleggen, wat zij kunnen gaan betekenen ten aanzien
van de bouw voor jong en oud. Dit in samenwerking met KBO en dorpsraad.
Voorkeur om dit in November te doen.
Datum volgende vergadering:
5 November
3 December
Sluiting

