
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  03-06-2019 

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

Afwezig:  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opening: Door Herman. Welkom aan W. Engberts namens de gemeente 

aanwezig, Willem is contactpersoon tussen gemeente en dorpsraden. Één en 
ander wordt met Willem doorgesproken. 
 

Notulen 06-05-2019: Geen op of aanmerkingen.  
Notulen dorpsschouw gemeente: Niet iedereen die erop stond was aanwezig, 

verder akkoord. 
Visie:   
Werkgroep Zorg: Er wordt geprobeerd om dementivriendelijk nog voor de 

vakantie te gaan behalen. Voor volgend jaar willen we weer een fittest 
organiseren. Repair Café wordt ingezet tijdens het koffieuurtje en dan in het 

klein beginnen. 
Wonen: Deze maand zou er een enquête uitgezet worden, voor einde van de 

maand zou hier uitslag over moeten zijn. 
Vloetweg/Grotestraat: bij de gemeente geweest. Brief was van te voren al 

verspreid, komt donderdag een motie of een amendement.  

Vrije tijd: Na de vakantie wordt er een bijeenkomst gepland. 

 
Gemeente:  
Vitale kernen: diverse projecten zijn al goedgekeurd, gilde, molenstichting, 

kermis en fanfare. 
Dorpsontwikkelingsplan: Er is een lijst samen gesteld van ruim 20 personen, we 

laten het aan de gemeente over om hier de mensen zelf te benaderen. 
Dorpsbijeenkomst: 23 Mei slecht bezocht. 
Vrijheid: Er wordt geprobeerd om vanuit de gemeente geld vrij te maken voor 

evenementen. Elk dorp zou zelf iets dienen te organiseren. Oploo denkt aan een 
tentoonstelling, voorstelling in speultuin, brunch, zondagsgasten op een andere 

manier. Afsluiting wellicht in Stevensbeek op evenemententerrein op 5 mei. 
Stevensbeek denkt ook aan tentoonstelling, bevrijdingsroute interactief en met 
activiteiten. Ledeacker doet niets, Landhorst in samenhang met 75 jaar bestaan. 

Wanroij heeft nog geen idee. 
 

Kermis: Stevensbeek heeft brief opgesteld voor de kermis, aan de gemeente, 

namens alle dorpsraden. Brief wordt akkoord bevonden. 

Dit jaar Oploo kermis geen autoscooter i.v.m. verplaatsen kermis (Pinksteren) 

Munten worden weer op school uitgedeeld, Jos Jaegers zou ook weer munten 

uitdelen in de winkel. 

Rondvraag: Buitenspeeldag Plo Noord, houd op te bestaan, kunnen we hier iets 
mee. Rondvragen of mensen dit op zouden willen pikken. 
 

Datum volgende vergadering: 
1-7-2019 

2-9-2019 



7-10-2019 

4-11-2019 
2-12-2019 

 
Sluiting 
 


