Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
07-10-2019
Aanwezig: H. Vloet, B. Kuijpers, L. v.d. Bosch, T. Strijbosch en B. Franssen
Afwezig:
M. Aarts, J. Loeffen, T. Geurts
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 02-09-2019: Jaarverslag is afgegeven aan de gemeente.
Vitaploo:
Dorpsraad is samen met de raadsleden uit Oploo bij bestuur van Vitaploo
geweest. Om de gymzaal open en toekomstbestendig te houden is groot
onderhoud aan het gebouw nodig. Vitaploo heeft Tiny Strik van de gemeente
betrokken bij het vraagstuk dat ze hebben. Bezetting van beide gymzalen in
Oploo zijn goed. Dorpsraad Oploo vindt het van groot belang dat de gymzaal
blijft bestaan.
Visie:
Werkgroep Zorg:
Wonen: In oktober is het de bedoeling om de schetsen van het plan te
bespreken met de klankbordgroep. Het plan is om in 2020 te beginnen met
bouwen. Projectontwikkelaar wil de 40 woningen verdelen over een groter
gebied.
Vloetweg/Grotestraat: Bij de gemeente liggen verschillende initiatieven om
deze straat aan te pakken. Tiny Strik gaat deze verzamelen en proberen samen
te voegen.
Vrije tijd: Avond goed bezocht door ongeveer 40 leden van verenigingen.
Belangrijke punten waren een o.a. gezamenlijke agenda over jaren heen,
uitwisselen/opslag van materialen en een welkomstfolder. Op 18 november vindt
een vervolg plaats, waarbij een of twee punten concreet verder worden
uitgewerkt. Dit samen oppakken met Piet Bruisten.
Gemeente:
Dorpsontwikkelingsplan:
de uitkomsten besproken met ambtenaren.
De volgende punten zijn besproken:
• Staat van Grotestraat / Vloetweg
• Bouwkavels
• Belang supermarkt
• Voorzieningen van ouderen.
Komt een terugkoppeling voor de groep van 20 en inwoners van Oploo
Kernendemocratie: 3-9 Rol van dorpsraad werd niet besproken, was meer een
promotie voor herindeling
Evaluatie kermis: Stichting actief gaat in overleg met ondernemers over evt.
sponsering. Er is een herinnering naar de gemeente gestuurd over de brief van
de dorpsraden.

Vrijheid: Er vind een bevrijdingslunch plaats voor de Oude Heerlijkheid waar 175
plaatsen beschikbaar voor komen. Daarnaast wordt nog gesproken over een
theatervoorstelling. Jammer dat geen activiteiten in Oploo worden genoemd in
de bevrijdingskrant.
Ingekomen mails:
Rondvraag:
Raadsleden uit Oploo uitnodigen voor de bijeenkomst in januari.
Datum volgende vergadering:
4-11-2019
2-12-2019
Sluiting

