Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

08-06-2020
H. Vloet, , T. Strijbosch, J. Loeffen, , M. Aarts, B. Franssen, B.
Kuipers en T. Geurts

Afwezig:
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 2-3-2020: geen op of aanmerkingen.
Visie:
Werkgroep Zorg: Koffieuurtje door Corona niet doorgegaan, er is in het begin
wel contact geweest met de mensen.
Wonen: Er komt weinig reactie vanuit de gemeente, wordt wel gewerkt aan het
plan aan de watermolenstraat. Project Blauwstraat ligt op het moment stil, moet
weer opgepakt worden.
Vrije tijd: Welkomst tas is klaar, Er is een brief gemaakt als soort voorwoord.
Zaterdag kijken om de tas te overhandigen aan nieuwe bewoner. Tiny Hendriks
en Jos Rutten vragen om dit mee te overhandigen.
Gymzaal: Nog geen voortgang, Onder voorzitters is er onvrede over voortgang
dorpsontwikkelingsplannen besproken. Binnenkort volgt hier een gesprek over
met dhr. Poels dan zou het in September in de raad komen.
Kasteelgracht: Uitdiepen is vorig jaar gebeurd, overleg met waterschap over
doorstroming werkt waterschap niet aan mee. Om de oevers op te schonen nog
geen antwoord op terug gehad.
Gildestraat en boortorenstraat: worden rioleringen vernieuwd.
LVC: Er zou al een uitbetaling gedaan worden voor de aansluitingen, dit is nog
niet gebeurd, hier zou een persmoment voor komen verwachting is in November.
Steenhuisstraat: Bewoner wil graag verkeer remmende maatregelen, terug
koppelen dat er draagvlak gezocht moet worden in de buurt en daarmee naar de
gemeente.
Gemeente:
Kernendemocratie: Is over de vernieuwde gemeente, wordt in September
hervat.
Dorpsschouw: Woensdag 17-6 om 9.00 uur bij ons Moe, mogen maar 2
mensen mee.
Kernendemocratie: Is over de vernieuwde gemeente, wordt in September
hervat.
Kerkepad: Iemand met rolstoel in de problemen gekomen wordt spoedherstel
aan gedaan, staat op de planning voor 2021 om dit geheel te vernieuwen.

Leefbaarheidsfonds:
Kunst Ploo
€ 500,Karrespel
€ 750,Heemkunde
€ 500,- wel offerte op laten vragen bij J&K
Zondagsgasten
€ 500,- geluid kan gratis verkregen worden
Smartlappenkoor Afgekeurd, hebben geld vanuit vitale kernen gehad
Evenementen set Afgekeurd, hebben geld vanuit vitale kernen gehad
Bootcamp
Afgekeurd, niet haalbaar
Tekstbrouwerij
Afgekeurd, niet bestemd voor leefbaarheidsfonds

Rondvraag:
Datum volgende vergadering:
6
7
5
2
7

Juli
September
Oktober
November
December

Sluiting

