Notulen dorpsraad Oploo

Datum:

02-12-2019

Aanwezig:

H. Vloet, T. Strijbosch, J. Loeffen, B. Kuijpers, B. Franssen, L. vd
Bosch en M. Aarts

Afwezig:

T. Geurts

-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 07-11-2019: Actielijst invoegen.
Visie:
Werkgroep Zorg: Er komt een avond over geclusterd wonen voor de gemeente
Sint Anthonis. Deze zijn al in Cuijk en Boxmeer gehouden
Wonen: Voor de buurt zijn de plannen toegelicht. Buurt reageert positief op de
plannen. Planning is om na de bouwvak 2020 te beginnen met de infrastructuur.
Plan van 40 woningen worden in 2 of 3 fases verdeelt.
Vloetweg/Grotestraat: Gemeente gaat kijken om alle plannen te clusteren.
Nog geen reactie op de vraag naar status haalbaarheidsonderzoek.
Vrije tijd: Tweede bijeenkomst geweest. Dorpsraad pakt het punt voor een
dorpsagenda over de jaren heen aan. Hierbij ook kijken naar activiteiten in Land
van Cuijk. Tiny, Ploon Hendriks en Jos Rutten gaan kijken voor het
welkomstpakket voor nieuwe inwoners.
Vita plo: Vanavond bij de commissievergadering wordt de situatie onder de
aandacht gebracht. Het bedrag voor de DOP kan hier het beste naar toe gaan,
afhankelijk van de reacties n.a.v de commissievergadering.
Gemeente:
Dorpsontwikkelingsplan: 20-01-2020 bijeenkomst voor resultaten DOP voor
inwoners en groep van 20. Dorpsraad moet hier ook aanwezig.
Er is gestart met een flyer maaltijdvoorziening Oploo.
Kermis: Wens is doorgegeven dat er 3 volwaardige attracties komen, rups,
draaimolen en botsauto’s. Daarnaast op 16 dec een bijeenkomst bij de gemeente
met de verschillende dorpen over de kermis in de gemeente.
Kasteelgracht: Wal van de kasteelgracht wordt samen met het rioleringsplan
van 2021 opgepakt. Belangrijk dat we dit op de agenda en onder de aandacht
van de gemeente houden.
Rondvraag: 75 jaar vrijheid. Commissie werkt plan voor een brunch verder uit.
Zonnebloem heeft dezelfde wens en samenwerking hiermee is handig. Speultuin
komt terug met activiteiten en Bronlaak heeft ook interesse om een activiteit te
organiseren.
Datum volgende vergadering:

?
Sluiting

