
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  7-6-2021 

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

Afwezig:  

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

 
Notulen 19-4-2021: geen op of aanmerkingen.  
Visie:   

Werkgroep Zorg: Koffie uurtje start weer a.s. vrijdag  
Wonen: Voorlopig bestemmingsplan hopelijk in Juni bij de raad. Janssen de Jong 

bezig met voorbereiden met bewoners- dorpsbijeenkomst, daarvoor nog met de 
klankbordgroep. Groot meningsverschil tussen gemeente en provincie. Provincie 
vindt dat er te veel woningen gebouwd worden. 

 
Grote straat Vloetweg: vergadering geweest, alle reactie zijn behandeld, er is 

gebruik gemaakt van Spreekrecht door een bewoner in het college. Overleg 
geweest met een raadslid. Na abonnent om een bouwteam te vormen. De 

participatie hiervan mag je zelf invullen, dus hier zal wel wat gebruik van 
gemaakt worden. Binnenkort worden bewoners bezocht waar nodig, Daarna nog 
een bewoners bijeenkomst. Waterschap haalt werkzaamheden naar 2021.  

 
Vrije tijd: juiste plaats van de kasteelgracht wordt bepaald. Iemand gevonden 

voor de tekening te maken. Broer van de bomen heeft een landmetersfunctie 
gehad. Dhr. Van abelen heeft historische onderzoek gedaan, daar wordt alles 
mee overlegd. 

 
Gymzaal: Geld is beschikbaar gesteld dus verbouwing kan van start gaan. Over 

iets meer dan een week in fase, zodat school door kan draaien.  
 
Gemeente:  

Kernendemocratie: Bouwteams in st. Anthonis niet nodig, in de wijken in 
andere dorpen zijn ze wel bezig. In september online meeting.  

Herdenkingsbankje: Ligt bij de gemeente, daar is nu nog geen uitsluitsel over.  
Steenhuisstraat: wordt in September hervat, met snelheidsmeter 
Dodenherdenking: Is geweest, Piet van Dijk mee gedaan. 

Energie bespaarcoaches: Geen interesse vanuit de dorpsraad. 
Waterschap Aa en Maas: wachten tot alles daar klaar is. 

Omroep land van Cuijk: Hebben vorige week een film gemaakt bij de graancirkel. 
 
Jan van Riet samengaan gemeente: Raadsleden uitnodigen voor de volgende 

vergadering. 
Leefbaarheidsfonds: Komt komende week in de komplo.  

Dorpsvisie: Veel is gerealiseerd de afgelopen jaren. wat gaan we doen met de 
dorpsraad, in de nieuwe gemeente. Mark Hendriks kernendemocratie. Plan van 
kasteelgracht. Wethouder. 

Afwachten wat onze rol wordt in de nieuwe gemeente. Buitengebied moet meer 
in de visie mee. Waar zijn ze bang voor, wat willen ze in het dorp.  

Beachvolleybalveld: Aanvraag gedaan, reactie terug gedaan dat ze met een 
plan moeten komen. 



LVC: clubkas actie veel geld opgehaald, score van 65% van Oploo van de 

aansluitingen. Nu met ambassadeurs om tafel hoe de verdeling gemaakt wordt.  
 

Rondvraag:  
Peter van de Boogaert voorzitter voetbalclub is in gesprek geweest met Herman, 
i.v.m. zorgen over nieuwe gemeente. Ledenaantal loopt terug en over aantal 

jaren misschien met andere dorpen fuseren. In September uitnodigen. 
Rien Janssen, zit in de gemeenteraad, samenvatting van de wensen van de 

dorpsraad. Visie is algemeen, mag de samenvatting ontvangen. 
 
 

 
Datum volgende vergadering: 

5 juli 
 
 

Sluiting 
 
 


