Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

07-09-2020
H. Vloet, J. Loeffen, M. Aarts, B. Franssen, B. Kuipers, L. v.d. Bosch
en T. Geurts
Afwezig:
T. Strijbosch,
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman.
Notulen 8-7-2020: Actielijst
Visie:
Werkgroep Zorg: Koffieuurtje is herstart en loopt goed.
Wonen: Blauwstraat mailtje naar klankbordgroep in oktober is er wellicht een
bijeenkomst met de klankbordgroep. Grote straat Vloetweg wordt niets aan
gedaan. Enigste wat misschien nog mogelijk is het gehandicaptenplatform.
Vrije tijd: Tassen, er wordt nagevraagd voor de tassen of die er nog genoeg
zijn.
Gymzaal: Over het bedrag wat in begin is aangevraagd is niet meer gesproken,
Dat wil zeggen dat de begroting zonder subsidies die verkrijgbaar zijn in
behandeling is genomen. Op 17 September wordt het behandeld w.s. als een
hamerstuk.
Leeuwenleen: Project in Watermolenstraat, diverse woningen. Plan ligt er wordt
nu wijziging bestemmingsplan aangemeld.
Gemeente:
Participatie traject Kernendemocratie: Geen plan wat gemeente wil, wat is
goed wat kan beter, geen stap gezet, 8 tot 10 bijeenkomsten waar de dorpen
bijeen komen wat ze willen. 3 personen zijn aangemeld voor de online discussie,
en er worden flyers gemaakt.
Kasteelgracht: Er is een rondgang geweest bij de kasteelgracht. De binnenkant
van de gracht snoeien en puisten eruit. Gesprek met graancirkel om de talud op
te bouwen. Geld bij de gemeente en subsidies aanvragen. Op papier een plan
maken voor het verhaal. Cor Verberk en Hennie Lenkens zouden hier voor
gevraagd kunnen worden. evt. een bureau inschakelen voor subsidie
Bomenproject: Milieu vereniging Land van Cuijk wil graag in ieder dorp een
boom planten. Idee bij graancirkel bij de boerderij.
Rondvraag: Grote straat Vloetweg hoeven we niet maandelijks te behandelen,
Kunnen we nog iets anders verzinnen. B.v. meer groen maken, bestrating eruit
en groen erin. We denken dat dit op dit moment geen zin heeft en moeten we
afwachten op de nieuwe gemeente en wat het beleid wordt met betrekking tot de
wegen.
Evaluatie visie moet geactualiseerd worden, Grote straat Vloetweg hier in
opnemen.
Onder de overkapping in de graancirkel bank aangestookt, hierover is niets
bekend.
Jeu de boulebaan wordt binnenkort aangelegd door Laarakkers
KO onderscheidingen, erg stil de laatste tijd, wordt aan gewerkt.

Datum volgende vergadering:
5 Oktober
2 November
7 December
Sluiting

