Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
01-07-2019
Aanwezig: H. Vloet, J. Loeffen, B. Kuijpers, M. Aarts en L. v.d. Bosch
Afwezig:
T. Strijbosch, T. Geurts en B. Franssen
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 06-05-2019: Geen op of aanmerkingen.
Visie:
Werkgroep Zorg: Cursus dementievriendelijk vindt eind augustus plaats.
Wonen: Plan bij Watermolen is goedgekeurd door provincie en gemeente. Plan
wordt naar buiten gebracht en er komt een avond voor belanghebbende en
buurtbewoners.
Voor de Blauwstraat heeft de enquête 10 dagen online gestaan. Deze enquête is
bijna 100 keer ingevuld.
Vloetweg/Grotestraat: Aantal mensen van de dorpsraad bij de vergadering
van de gemeente geweest. Een motie voor een haalbaarheidsonderzoek
Vloetweg / Grotestraat is aangenomen. Daarnaast is een motie aangenomen
voor een onderzoek naar de fietsroute Stevensbeek.
Daarnaast van de gemeente een mail ontvangen betreffende grijs eruit / groen
erin. Kan heel goed gecombineerd worden met de reconstructie Vloetweg /
Grotestraat. I.s.m. met de buurtverenigingen een brief naar de gemeente. Er
wordt een voorzet gemaakt voor de buurtverenigingen.
Vrije tijd: Na de vakantie wordt er een bijeenkomst gepland.
Gemeente:
Dorpsontwikkelingsplan: Bijeenkomst geweest met 12 inwoners. Ideeën worden
met ambtenaren besproken. Vanuit Oploo gaan hier 3 mensen naar toe. Daarna
worden de plannen toegelicht aan het dorp.
Vrijheid: Tijdens de bijeenkomst voor voorzitters is bekend geworden dat Oploo
€7.000,- ontvangt voor het bevrijdingsevenement.
Kermis:
Indruk dat de kermis goed verlopen is. Peter Verberk heeft weer een Happy Hour
gesponsord en Jos Jaegers heeft ook weer een muntenactie gehouden. Vanuit
Peter het idee om dit met meerdere ondernemers op te pakken. Kantekening
vanuit de dorpsraad om dit te combineren met de onderhandelingen
kermisexploitanten. Actiepunt voor winter i.s.m. Oploo Actief.
Op dinsdag wel een akkefietje met de rups. Paashuis aangeschreven dat evt.
kosten worden verhaald.
Brief IVN: Er wordt navraag gedaan of P. Jans Rat onze contactpersoon wil zijn.

Kunstwerk gymzaal: Kunstwerk mag verplaatst worden. Waar het moet komen
te staan kunnen ze zelf inschatten.
Rondvraag:
Datum volgende vergadering:
2-9-2019
7-10-2019
4-11-2019
2-12-2019
Sluiting

