
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  05-10-2020 

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

Opening: Door Herman. 
 

Aanwezig: Steenhuisstraat B. Teeuwsen, Jan Peeters, K. Lamers, F. Wemen. 
Verkeersveiligheid in van Steenhuisstraat laat te wensen over. Hier zijn de 
bewoners over geïnformeerd.  Opmerkelijk dat mensen in de straat zelf niet 

weten hoe hard ze mogen rijden. Buurt wil niet de persoonlijke voorkeur 
uitspreken streven om geen onenigheid te krijgen in de buurt. Voorstellen vanuit 

de buurt zijn: 1 richtingsweg bij van Stalbergstraat opheffen. Van Daal de bocht, 
middenstuk is een racebaan. in samenspraak met de dorpsraad zal er gekeken 
worden naar de mogelijkheden. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente voor 

overleg met verkeersdeskundige.  
 

Notulen 7-9-2020: geen op of aanmerkingen.  
 

Visie:   
Werkgroep Zorg: -  
 

Wonen: Met Leeuwenleen gaat het goed, overleg geweest over blauwstraat, 
volgende week nogmaals overleg tussen de gemeente en Janssen de Jong, dan 

wordt het afgerond, daarna worden we geïnformeerd.   
 
Vrije tijd: Tassen Bart navragen of deze er nog voldoende zijn. Dorpsagenda, 

samen met Hetty even bekijken. 
 

Gymzaal: Was een hamerstuk, dus goed gekeurd complimenten aan Vita Plo 
met name N. Nelis 
 

Gemeente:  
Participatiewet: - 

Kernendemocratie:  
Kasteelgracht: is gesnoeid w.s. door de gemeente., moest door gecertificeerde 
mensen gebeuren. Hennie Lenkens, graan cirkel en Jo Michiels over het plan van 

de kasteelgracht plannen bijeenkomst geweest Gracht geheel renoveren, wat er 
gebouwd wordt, buurt erbij betrekken. Boekje over kasteel Oploo door Ab 

Beelen. Hierover zou meer staan over de geschiedenis. 
 
Speelruimteplan: Wipkip onder de bomen uit  

Bomen: worden geschonken door Milieu beweging land van Cuijk, boom voor 
Graancirkel is aangemeld. 

 
Bomen IVN: Hebben aanbod voor gratis beplanting. Doorsturen aan de  
graancirkel 

 
Rondvraag: 

Ilse Martens vergadering oude heerlijkheid, dingen doorspreken, 30 November 
John naartoe, Info over ruimte leeuwenleen om daar afspraken over te maken.  



Idee cadeaubon van ondernemers die mensen die cadeau kunnen doen., mooi 

initiatief, mogen ondernemers zelf doen niet iets wat bij de dorpsraad hoort. 
 

Datum volgende vergadering: 
 
2 November 

7 December 
 

Sluiting 
 
 


