
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  02-03-2020 

Aanwezig:  H. Vloet, , T. Strijbosch, J. Loeffen, , M. Aarts, B. Franssen en T. 
Geurts 

Afwezig: B. Kuipers 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opening: Door Herman. 

 
Frans Wemen en Theo Heijligers komen uitleg geven over jeu de boulbaan die ze 
willen aanleggen,  

Dit willen ze doen langs het huis van  Piet Bardoel bij Steenhuisstraat, Dit voor 
de mensen in de straat, de baan is toegankelijk voor het heel het dorp. Dit willen 

ze zelf onderhouden. Overleg geweest met gilde en KBO. Beiden partijen vinden 
het goed. Budget is er vanuit het speelruimteplan van de gemeente. 
Akkoord vanuit de dorpsraad. 

 
Notulen 03-02-2020: geen op of aanmerkingen.  

Visie:   
Werkgroep Zorg: Evaluatie van het koffieuurtje gehad willen proberen daar het 

certificaat van dementievriendelijk t gaan behalen, evt. extra thema avonden 
met nieuwe thema’s. 
 

Wonen: bijeenkomst watermolenstraat 9 Maart om 18.15 uur. 
Willen een klankbordgroep vanuit de dorpsraad oprichten, aanwonende zijn al 

geïnformeerd.   
 
Er is nog contact geweest blauwstraat. Gemeente heeft Janssen de Jong 

opdracht gegeven om het bestemmingsplan te ontwikkelen. 
 

Vloetweg/Grotestraat:  
 
Vrije tijd: Welkomst tas is in ontwikkeling, dorpsvisie en jaarverslag toevoegen. 

 
Gymzaal: Bijeenkomst gehad met de voorzitters van de dorpsraden. Besteding 

van 2 Miljoen na ieder dorp krijgt 100.000 daarlangs is er nog geld over maar 
rest moet men gezamenlijk verdelen.  
Cohesie van de projecten telt.  

Ledeacker: dorpshuis, St. Anthonis, Oelbroek, Westerbeek evenementen terrein, 
Stevensbeek, 7 projecten waaronder gemeentelijk sportcomplex.  

April nieuwe bijeenkomst. 75.000 euro subsidie te verkrijgen voor investering in 
verduurzaming. Overleg met wethouder voor toekomst over bedrag vanuit de 
gemeente naar school. 

 
Kermis: Autoscooter en rups is akkoord. Sponsors zijn benaderd.   

 
Gemeente:  
Sportakkoord: 16-3 Luc en Bram. 

Dop: zie bovenstaande  

Afscheid M. Sijbers: 4 Maart Kaartje sturen  

Dorpschouw: 9-4-2020 9.30-11.00 uur  

 



Energietranisitie: geweest. 

 
Dorpsraadsite: Staat de agenda voor het dorp. Even wachten op ervaringen 

van verenigingen dan ook op facebook en komplo hierover reclame maken. 
 
Rondvraag: 

Rekening maken voor gemeente voor 75 jaar vrijheid. 
Brunch dorpsraden coördinerende functie. 

Mail binnen gekomen op 30 Maart gebruikersraad vergadering. Afmelden. 
 

Datum volgende vergadering: 
 
6-4-2020 

4-5-2020? 
 

Sluiting 
 
 


