Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

05-11-2018
H. Vloet, M.v.d Ven, T. Strijbosch, J. Loeffen, B. Kuipers, M. Aarts en
T. Geurts
Afwezig:
T. Michiels
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 01-10-2018: Geen op of aanmerkingen.
Visie:
Werkgroep Zorg: Wendy Huibregts wil mee ondersteunen nieuwe dingen
opzetten. Zorgvraag zorgaanbod.
Wonen: Jan van riet heeft gevraagd gesprek, evaluatie woningbouw Wanroy,
inmiddels een gesprek gevoerd. Particulier bouw zou minder moeten, maar jeugd
wil starterswoning. Instapklare koop onder de 2 ton is behoefte aan.
Vloetweg/Grotestraat: Bewoners Vloetweg hebben diverse opmerkingen over
weg voetpad door boomwortels. Walraven van gemeente wezen kijken. Voorlopig
wordt hier niets aan gedaan.
Vrije tijd:
Gemeente:
Fitale kernen: uitnodiging gehad van gemeente op 27 november, over 1e
project, wordt in behandeling genomen
Meedenken wonen: mee denken over zorg en wonen voor de toekomst,
gemeente gaat naar voorbeeld van Boxmeer dit oppakken
Overleg gemeente met voorzitters: 6-11 gepland
Overleg wonen: 12-11 Jansen de jong projectontwikkeling wordt een
convenant getekend met Janssen de Jong, gemeente en dorpsraad.
Energie neutrale gemeente: Dorpsraad Stevensbeek wil grond verhuren,
schaduwgras voor alle bewoners uit de Gemeente st. Anthonis kunnen deze dan
huren. Coöperatie oprichten om dit te doen. Moet je als dorpsraad daar inzitten,
rendement is nog niet duidelijk Niet in bestuur coöperatie wel mee aanzwengelen
etc. Bart wordt contactpersoon.
Lokaal veiligheidsplatform: 20-11
Wettegej’t al: 29-11 Met nam bedoeld voor ondernemers
Beleid Evenementen: 26-11 in Oude Heerlijkheid.
Kasteelgracht: Vloetweg wordt op dit moment uitgediept. Kasteelgracht is op
dit moment niets over bekend.
Watertappunten: Ze willen in elk dorp een route maken. Gemeld dat dit in de
graancirkel route valt en dat dit genoeg is.
Rondvraag:
Gymzaal : Willen graag aandacht voor bestuur. Facebook heeft al opgestaan.
Misschien oudervereniging. Geef date line aan.
Kermis: Evaluatie, op zelfde voet doorgaan, volgend jaar
Verlichting: Bongers tot blauwstraat, zijn meer paadjes onverlicht, meenemen
met dorpsschouw

Website: wordt aan gewerkt.
Datum volgende vergadering:
3 December
Sluiting

