Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
04-02-2018
Aanwezig: H. Vloet, , T. Strijbosch, B. Kuipers, M. Aarts en T. Geurts
Afwezig:
T. Michiels, B. Franssen, J. Loeffen
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman,
Notulen 07-01-2019: Geen op of aanmerkingen.
Visie:
Werkgroep Zorg: Er is in de werkgroep diverse malen gesproken over het
samenbrengen van partijen. De laatste keer is hier Sociom bij aanwezig geweest.
Het blijkt dat in Oploo al veel gedaan wordt onder elkaar. Diverse mogelijkheden
zijn bekeken. Door de gemeente zijn hier ook al onderzoeken in gedaan, waar
behoefte aan is, lijkt de werkgroep dan ook niet nodig om hier nog meer in te
doen. Er wordt in de komplo een stukje geplaats indien mensen hulp nodig
hebben dat we zeker bereid zijn om mee te zoeken naar mogelijkheden.
Het plan om een avond op te zetten voor dementievriendelijk, wat landelijk
certificaten uitdeelt staat nog wel op de planning, zeker met vrijwilligsters lijkt
daar wel behoefte aan te zijn.
Wonen: Morgenavond is er een bijeenkomst met de klankbordgroep, gemeente
en Janssen de Jong, voor een kennismaking. Het gebied is met een aantal
mensen al bekeken.
Vloetweg/Grotestraat: Wordt morgen besproken met B en W. mogen bij Vin
Baltussen binnen wandelen om daar zelf te kijken naar de trillingen.
Gemeente:
vitale kernen: In Wanroy is er nog geen adviesraad, nu zijn daar de voorzitters
bij elkaar gekomen, om het plan te beoordelen.
Op dit moment zijn er 20 aanvragen die lopen, 5 zijn er goedgekeurd en liggen
nog in behandeling voor het college, 9 projecten zijn afgewezen en 3 zijn er
teruggetrokken.
Subsidie: Voorheen moesten we hier stukken voor inleveren, nu is dat niet meer
nodig en wordt het geld zo overgemaakt.
Dorpschouw: 5-2-2018 13.30 – 16.00 Agenda is gemaakt.
Kasteelgracht: Deze is uitgebaggerd in 2021 zal er een doorsteek zijn van de
molenbeek.
Evaluatie Whats App: 14 Januari is er een evaluatie geweest. Er wordt in het
buitengebied meer meldingen gedaan als in de bebouwde kom. Na melding zijn
er ook weer vaak nieuwe aanmeldingen in de groep. De regels zijn opnieuw
doorgesproken en bijgesteld. 1x per jaar is het wenselijk om met de
coördinatoren bij elkaar te komen.
18 Maart info avond Mooiland: Wordt op de agenda gezet voor de Komplo,
Ook zullen er uitnodigingen volgen. Afstemmen nog met oude Heerlijkheid wat er
geregeld moet worden.

Kascontrole: Er is een positief resultaat, kas ziet er netjes uit. Jaarverslag
akkoord bevonden.
Rondvraag:
Hoogenhoff: Uitnodiging ontvangen van 100 jaar bestaan van de zaak. Herman
neemt een kaartje mee vanuit de dorpsraad.
Bevrijding 75 jaar: Op 14 Februari is er een bijeenkomst
Jaarverslag: Het zou mooi zijn om in het dorp te laten zien wat we als dorpsraad
doen.
Volgende vergadering i.v.m. Carnaval een week later op 11-3.
Datum volgende vergadering:
11-3-2019
1-4-2019
6-5-2019
3-6-2019
1-7-2019
2-9-2019
7-10-2019
4-11-2019
2-12-2019
Sluiting

