
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  06-07-2020 

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

Afwezig: J. Loeffen, 

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

 
Notulen 8-6-2020: Tonny was niet aanwezig geen op of aanmerkingen. Peter 
Hanssen Op de hoek Gildestraat en Grotestraat wordt niet meegenomen, Buurt 

meekrijgen proberen handtekeningen te verzamelen, dorpsraad evt. mee 
steunen. 

Visie:   
Werkgroep Zorg: Koffie uurtje weer gestart, mensen namen zelf al 1.5 meter 
afstand. 

 
Wonen: Gesprek geweest, brief terug gekomen van de gemeente, dat ze zorg 

delen over de communicatie dat deze slecht is. Komt een stuk in de 
Gelderlander, Gemeente heeft geen grond in Oploo. Wantrouwen kan 

weggenomen worden door aktie te ondernemen. September klankbordgroep bij 
elkaar komen om te kijken naar de plannen.  
 

Vrije tijd: Welkomst tas is overhandigd aan 2 nieuwe inwoners. Veel positieve 
reactie op gehad 

 
Gymzaal: Plan is besproken met de gemeenteraad paar puntjes die aangepast 
worden, dan weer terug naar de gemeente. In Augustus komt het voor het 

college in September bij de Raad. Subsidie is er wel al van af getrokken, dan is 
de vraag of we subsidie krijgen. Goed plan is goed onderhoud, ook voor de 

komende jaren. 
 
Samen sint Anthonis: Wachten we af, we zien nog geen toegevoegde waarde 

 
Gemeente:  

Kernendemocratie: Participatie kernendemocratie op 2 September,  
Dorpsschouw: Was wel gezellig en geïnteresseerd, heel open. Gymzaal 
prioriteit, grote straat meer groen, en er moet gebouwd worden. 

Gildestraat: Zie bovenstaande 
Definitief sportakkoord: 30 juni bijeenkomst geweest, wordt verder gegaan 

met kleine groep om het uit te werken 
Kasteelgracht: Waterschap gaat niet akkoord met veranderen van 
doorstroming. Groen beschermd de kanten met wat er nu staat. Als wij nu 

snoeien ruimt de gemeente het op. een rondgang maken wat er echt weg kan. 
Riet wordt elk jaar gemaaid. Daarna vrijwilligers vragen om dit mee te doen. 

 
 
Leefbaarheidsfonds:  

Kunst Ploo  € 500,- 
Heemkunde  € 500,- Nu akkoord 

Smartlappenkoor Afgekeurd, hebben geld vanuit vitale kernen gehad begroting 
kopt dan nu niet meer 

Evenementen set € 732 toegekend 



 

Jaarrekening met kascontrole: Alles akkoord 
 

Rondvraag: - 
 
 

Datum volgende vergadering: 
 

7 September 
5 Oktober 
2 November 

7 December 
 

Sluiting 
 
 


