
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  03-12-2018 

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

Afwezig: T. Michiels 

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

 
Notulen 01-10-2018: Geen op of aanmerkingen. 
 

Plannen Kasteelgracht:  Jo Michiels komt de plannen  van de kasteelgracht 
uitleggen, project wordt aangemeld bij vitale kernen. Jo wil graag draagvlak 

vanuit het dorp. Er zal actief naar vrijwilligers gezocht moeten worden, om de 
plannen mee verder te ontwikkelen en daarna ook voor het bouwen. In Januari is 
er een avond voor vitale kernen en daarbij zullen een aantal projecten 

gepresenteerd worden. Dit zou een mooi project zijn. Zou mooi zijn als er dan 
ook meer tekeningen beschikbaar zouden zijn. 

 
Visie:   

Werkgroep Zorg: Op 21 December is er een kerstmusical van school in de kerk, 
hierbij kunnen de mensen ook aansluiten. Dit is tegelijk met koffieuurtje. Mensen 
kunnen ook met “herdertjesviering” aansluiten. 28 December is er een 

dankochtend voor de gasten van afgelopen jaar en de vrijwilligers. Koffie wordt 
dan gratis geschonken, wordt voor een presentje gezorgd en voor Oliebollen. 

 
Wonen: Er is een convenant getekend met Janssen de Jong en de gemeente. Er 
is ook een gesprek geweest met de wethouder. Er wordt nu een klankbordgroep 

opgericht met bewoners uit de buurt, Jongeren en iemand over inspraak over 
groen. In het eerste gedeelte komen 40 woningen. Met Mooiland wordt er nog 

een avond georganiseerd. 
 
Vloetweg/Grotestraat: In de begroting voor komende jaren is de Vloetweg / 

Grotestraat niet in opgenomen. De weg voldoet nog aan de eisen, dus zal 
voorlopig ook niets aan gedaan worden, wellicht kan er wel onder de norm van 

klimaatadoptatie iets gebeuren met afvoer van hemelwater. 
 
Vrije tijd: Er wordt een bijeenkomst gepland 

 
Gemeente:  

Fitale kernen: komt een info avond in januari 

Energie Neutrale gemeeente: Bijeenkomst geweest. In st. Anthonis zijn een 

aantal daken gevonden Rabo wordt benaderd voor financiering, begin febr. Komt 

er een energie beurs, komen 3 pilots voor een zonnepark. 

Overleg gemeente met voorzitters: Kernendemocratie, toekomst als er 1 

gemeente land van Cuijk komt wat gaat een dorp dan doen. 

Dorpsontwikkelingsplan. 

Overleg wonen: Zie boven bij wonen 

Lokaal veiligheidsplatform: Uitleg geweest over veiligheid. Gemeente wil in 

elke dorp een whats app veiligheidsgroepen. Uitleg geweest over Politie en 

brandweer.  



Wettegej’t al: 29-11 Met nam bedoeld voor ondernemers 

Beleid Evenementen: 26-11 in Oude Heerlijkheid geweest, ging vooral of er 

evenementen moesten plaats vinden of niet. 

GVVP wordt mobiliteitsplan: is 17-12  

Dorpsschouw: is op 5 Februari om 13.30 – 16.00 uur, liefst met zo veel 

mogelijk mensen. 

Kasteelgracht: Er is flink gesnoeid en wordt uitgediept. 

Fietspad Westerbeek: Er is een plan binnen gekomen vanuit de voetbalclub, 
om een paadje wat er al ligt, om dit op te knappen voor de fietsers, voor een 

veiligere fietsroute vanuit Westerbeek naar Oploo. Vinden we een goed idee, 
Moet er aan de Deurneseweg wel aan 2 kanten gefietst mogen worden op het 
fietspad. Meenemen met mobiliteitsplan 

 
Paddestoelen: Deze zijn door de gemeente verwijderd, maar zijn volgens hen 

van Staatsbosbeheer. Als die ze opknapt kunnen ze weer terug gezet worden. 
Reactie gehad vanuit bewoners, dat deze op cruciale punten worden gemist. 

Meenemen met het mobiliteitsplan. 
 
 

Rondvraag: 
Kermis: Bij Verberk zijn bloemen gebracht. Misschien iets opzetten vanuit 

ondernemers. Dit is voor de kermisclub. 
gemeente: Volgende vergadering Willem Engberts uitnodigen als contactpersoon 
vanuit de gemeente. 

 
 

Datum volgende vergadering: 
7 Januari 
 

Sluiting 
 


