Notulen dorpsraad Oploo
Datum:
Aanwezig:

07-01-2019
H. Vloet, , T. Strijbosch, J. Loeffen, B. Kuipers, B. Franssen en T.
Geurts
Afwezig:
T. Michiels, M. Aarts
-----------------------------------------------------------------------------------------Opening: Door Herman, speciaal welkom aan Bram Franssen
Notulen 03-12-2018: Geen op of aanmerkingen.
Visie:
Werkgroep Zorg: geen mededelingen
Wonen: Klankbordgroep voor nieuwbouw is compleet. R. v.d. Vorst, D.
Spreeuwenberg, B. v. Duinhoven, T. v.d. Weijer, C. v. Riet, A. Weerts, T.
Strijbosch, H. Vloet, J. Peters Er is een datum gepland om het plan te gaan
bekijken. Wordt zo snel mogelijk een bijeenkomst gepland.
18 Maart avond gepland van Mooiland, Ouderenbond, Dorpsraad.
Vloetweg/Grotestraat: Gesprek met Bellemakers was erg moeilijk te plannen.
W. Engberts heeft nu afspraak geregeld. Kasteelgracht na renovatie is de weg
slecht. Kasteelgracht zelf zou uitgediept worden.
Vrije tijd: Op dit moment on hold.
Gemeente:
vitale kernen: 2 aanvragen zijn beoordeeld en voorwaarden gesteld.
Graancirkel en stichting actief.
Mobiliteitsplan: Onze punten die we ingediend hebben zijn in zijn geheel niet
meegenomen. Ook in notulen staat niets genoteerd. Mail sturen en laten
reageren.
Dorpschouw: 5-2-2018 13.30 – 16.00 kasteelgracht, grote straat kerkepad,
verlichting maaien woningbouw, molen.
Voetbalclub: J. Cornelissen komt uitleg geven over een pandaveldje op het
voetbalveld. Dit veld wordt opengesteld voor de jeugd van Oploo. Dorpsraad
vindt het een goed idee om in te dienen voor de vitale kernen.
Evaluatie Whats App: 14 Januari.
Rondvraag:
Molen: met oud en nieuw met carbid geschoten, brandplekken, en piepschuim.
Tegen de molen aangeschoten. Gebied is aangewezen om carbid te schieten.
Politie is ingelicht, maar deed niets.
Molenstichting: klein bestuur samengesteld. Bestaat uit 5 personen, daarlangs
zijn er diverse commissies
Gymzaal: Hier hebben zich nieuwe mensen aangemeld voor in het bestuur.
Energie coöperatie, 2 daken beschikbaar gesteld, in Westerbeek en Ledeacker.
Volgt nog een overleg met de dorpsraden, datum nog niet bekend.
Welkomst pakket: voor nieuwe bewoners, goed idee.
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