
Notulen dorpsraad Oploo 

 

Datum:  04-11-2019 

Aanwezig:  H. Vloet, , T. Strijbosch, J. Loeffen, B. Kuipers, B. Franssen, L. 

Kuipers, M. Aarts en T. Geurts 

Afwezig:  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opening: Door Herman. 

Notulen 07-11-2019: Geen op of aanmerkingen.  

Visie:   

Werkgroep Zorg: dorpsontwikkelingsplannen groep van 3 welke behoefte is er 

aan zorg. Gemeente zou contact opnemen met Jan Peters. Ideeën graag 

doorgeven. 

Wonen: Morgen komen ze bij elkaar met de klankbordgroep. Enquête is al 

gedeeld maar niet met de klankbordgroep. Wat is de meerwaarde van de groep. 

1e schetsen worden morgen getoond. 43 woningen in het plan. Dit is erg veel, 

heel gebied wordt w.s. meegenomen.  

Vloetweg/Grotestraat: Bob Coolen heeft gebeld dat er niets gedaan wordt, 

klinkers zijn niet versleten. Voetpad klinkers zijn hersteld. Raadsleden weten nog 

niets van niets. Er zou geld vrij gemaakt worden voor onderzoek, raad heeft hier 

opdracht gegeven. Er wordt nagevraagd  wanneer we antwoord kunnen 

verwachten. 

Vrije tijd: Over 2 weken opnieuw een bijeenkomst. Voor voortgang. 

Dorpsagenda uitwerken en welkomstpakket. 

Vita plo: Financieel staat de gymzaal er niet goed voor. Zo als het er nu uitziet 

halen ze het einde van het jaar, maar volgend jaar gaan ze het niet meer 

redden. Situatie is erg zorgelijk. Informeren hoe ver het nu staat. 

Gemeente:  

Dorpsontwikkelingsplan: groep van 20 voor dorp uitgesteld. 

Netwerkbijeenkomst: vrijwilligers niemand geweest 

Info avond vliegbasis de peel: niemand geweest. 

Onthulling nieuwe naam gemeente: brief kwam pas ’s ochtends. 

Kermis: Peter Verberk, happy hour kosten net zo veel als dat wij kermis laten 

komen, ondernemers uitgenodigd. 18 en 20 deelnemers, hogere kwaliteit rups, 

autoscooters, echte draaimolen. Happy hour handhaven. Uitgangspunt 3 jaar 

lang € 250 storten. Voor kleinere ondernemers wordt oproep gedaan, in komplo 

en facebook. Maandag 18 November bijeenkomst met kermis. Navragen over het 

convenant bij Ruud Franken. 



Rondvraag: Goed om na te denken over ons leefbaarheidsfonds. We stimuleren 

nu projecten, misschien beter om b.v. een ketel voor gymzaal te sponsoren. 

Datum volgende vergadering: 

2-12-2019 

 

 

Sluiting 

 

 


