
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  19-04-2021 

Aanwezig:  H. Vloet, J. Loeffen, T. Strijbosch, B. Franssen, B. Kuipers, L. v.d. 
Bosch, M. Aarts, en T. Geurts 

Afwezig:  

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

 
Notulen 07-12-2020: Wensboom niet alle materialen waren er daardoor geen 
wensboom is nu een jaar uitgesteld.  

LVC niets mee over gehoord. 
Visie:   

Werkgroep Zorg: Geen bijzonderheden, koffieuurtje is er op dit moment niet, 
wel kleine attentie voor deelnemers en vrijwilligers tijdens oud en nieuwjaar.  
 

Wonen: goede bijeenkomst geweest met gemeente en Janssen de Jong en de 
klankbordgroep. Hele gebied is nu ingetekend. Verwachting is dat eind 2021 

bestemmingsplan klaar, begin 2022 schop de grond in. Bezwaren lijkt mee te 
vallen, zouden een rondje gemaakt worden met aanwonenden. Daar dient met 

grond geschoven te worden. Peter van Daal heeft aan Janssen de Jong de grond 
aan geboden. Bord van de bebouwde kom moet verzet worden. 
Leeuwenleen is verder, met provincie waren er wat obstakels, maar lijkt nu wel 

rond te komen, Willen aan sluiten met plannen bij Grote straat Vloetweg, 
Leeuwenleen aanleg verval riool dit is voor eigen kosten. 

Op de Rattenplak, komen woningen te staan. 
 
Grote Straat / vloetweg: 18 maart een online vergadering geweest, uitleg 

geweest. Daarop is een voorlopige schetsplan gemaakt, reactie die binnenkomen 
worden serieus beantwoord. 29 april de raad voor op en aanmerkingen 3 juni 

hopelijk toekenning eind van het jaar dan contracten tekenen. Er komt geen 
officiële bezwaar procedure. Komt wel een verkeersplan wat dan goedgekeurd 
moet worden. Mooie plannen. 

 
 

Vrije tijd: Kasteelgracht, met graancirkel om kasteel gedeeltelijk terug bouwen, 
daarna plan opstellen naar gemeente en subsidies aanboren. Plan is bij ingang 
ophaalbrug, toren met trapje eraan, links nog een element. Werkgroep weet voor 

95% zeker waar het kasteel gestaan heeft. Willen dit 100% zeker weten. Is 
helemaal nagemeten Nieuw opgericht groep, dorpsraad en graancirkel Jo 

Michiels, Hennie Lenkens, Broer van de Bomen pakken dit op. 
 
Vita Plo: Zijn druk doende om de 1e opdrachten de deur uit te doen, om dit in 

de zomer klaar te krijgen, tijdens de vakantie, of als er buiten gesport kan 
worden zou de restauratie  moeten zijn. 

 
Gemeente:  
Speeltoestellen: Zijn gerealiseerd. 

Kernendemocratie: Komt een bijeenkomst van een bouwteam. Zouden we een 
uitnodiging van krijgen. Nog niets van gezien. We zijn benieuwd hoe de 

communicatie gaat verlopen tussen de dorpen. 



Energietransitie: Advies over hoe de gemeente energie neutraal kan worden, 

energiebeurs houden, daar is niets meer over gehoord. Ze zijn met een regioplan 
bezig. 

Zonnepark op nieuwe weg gaat door, is een particulier initiatief. Zonnepark zelf 
wordt in augustus aangelegd. 
 

Sportakkoord: Zijn subsidies voor de verenigingen, is niet bekend of 
verenigingen hier gebruik van maken. 

 
Overleg voorzitters: Was een loftrompet over hoe goed de gemeente alles 
heeft gedaan, discussie ging uiteindelijk over het herdenkingsbankjes. 

 
Waterschap Aa en Maas: stukje Loonseweg, even afwachten tot de Electra 

mannen bij het huisje klaar zijn. Waterschap stelt budget beschikbaar, bewoners 
moeten het bij houden. 
 

Steenhuisstraat: Verkeer remmende maatregelen 1 richtingsverkeer ligt nu ter 
inzage daarna kan die opgeheven worden. Er zullen in September 

snelheidsmetingen plaats vinden en daarna wordt er verder gekeken wat er nog 
mogelijk is. 

 
Tennet: Komt nieuwe hoogspanningsleiding maar niet op Oploose grond 
 

Omroep land van Cuijk: zijn wat ideeën ingebracht waar ze wat mee kunnen, 
niets maar van gehoord. 

 
Leefbaarheidsfonds: geen officiële aanvraag binnengekomen, tot 1 September 
nieuwe aanvragen, komplo een berichtje. In nieuwe gemeente zal dit nog wel 

door gaan 
 

Financieel jaarverslag: Financieel verslag akkoord bevonden. 
 
Dorpsvisie:  moet geactualiseerd worden, hoe we het vorige keer hebben 

gedaan is goed verlopen, Sociom hier niet meer bij te betrekken. Nakijken wat er 
gerealiseerd is en wat niet en wat nog nodig is. September opstarten.  

 
Veiligheid Watermolenstraat: Er is een mail binnengekomen, Leeuwenleen is 
bebouwde kom, en geld de 30 km regeling. Je komt met 80 binnen. Er wordt een 

reactie terug gegeven. Gemeente heeft hier w.s. al plan voor liggen. 
 

  



Rondvraag: 

Kermis: op voetbelveld kleinschalig dit jaar. Als dorpsraad staan we hier buiten, 
mooi initiatief. 

Gemeente bankjes: Door dorpen zelf regelen, geld rechtstreeks naar de dorpen 
kunst Oploo is hiervoor benaderd zij willen bekijken om dit bij het kerkplein te 
doen. 

Bevrijdingsfeest: Geld staat nog op onze rekening vraag is hoe het hier verder 
mee moet. 

 
 
Datum volgende vergadering: 

7 Juni  
 

 
Sluiting 
 
 


