
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  02-09-2019 

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

Afwezig: M. Aarts 

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

 
Notulen 01-07-2019: Kermis nog overleggen met Verberk 

P. Strolenberg heeft aangegeven wel contactpersoon te willen zijn voor de 

IVN. 
Kunstwerk gymzaal komt aan de andere kant van de inrit. 

 
Visie:   
Werkgroep Zorg: Cursus dementievriendelijk is vorige week gehouden, is goed 

verlopen. Kijken naar vervolg en evt. certificaat voor koffie-uurtje. 
 

Wonen: Plan bij watermolenstraat is goedgekeurd door provincie en gemeente. 
Er is subsidie mogelijk vanuit het RVO voor dit soort projecten.  

Voor de Blauwstraat wordt het bestemmingsplan zo ver ingetekend en dit komt 
dan ter inzage. Over de uitslag van de enquête krijgen we geen info. 
 

Vloetweg/Grotestraat: Met de buurtvereniging van Grote straat/ Vloetweg is 
gevraagd om de plannen te ondersteunen van grijs eruit en groen erin. Hierop is 

weinig respons gekomen vanuit Grote straat, Vloetweg is nog onbekend. V. 
Baltussen en H. Verberk hebben tekeningen opgevraagd, een architecten bureau 
wordt hiervoor ingeschakeld.  

 
Vrije tijd: Op 16 September is er een bijeenkomst gepland. 

Gemeente:  
Dorpsontwikkelingsplan: Groep van 20 is bij elkaar geweest, wat er uit kwam 
lijkt veel wat we hebben omschreven in onze visie. 

Vitale kernen: is nu afgesloten, geld wat over is gaat naar het 
dorpsontwikkelingsplan. Daarbij komt de kasteelgracht ook niet meer tot 

ontwikkeling en dit zou jammer zijn. 
Netwerkbijeenkomst: voor vrijwilligers op 8-10 
Kernendemocratie: 3-9 2 personen vanuit de dorpsraad gaan hier naartoe 

Evaluatie kermis: 5-9 dorpsraad is hierbij aanwezig 
Platform gehandicapten; 11-10 wordt afgemeld 

Vrijheid: Op 27 September officiële opening evenement in St. Anthonis, In 
Wanroij zullen in April 2 activiteiten plaats vinden In Mei groot evenement 
gezamenlijk in Stevensbeek met theater. In Oploo zal er een ontbijt plaats 

vinden. Volgende week zal er een bevrijdingskrant uitkomen. 
 

Ingekomen mails: 
Dorpsommetje, vraag vanuit gemeente om niet af te wijken van de 

knooppuntenroute indien er nieuwe routes gemaakt worden. 
Grasveld aan van Steenhuisstraat wordt in September opgeknapt, bericht in 
komplo plaatsen  

Brief binnen gekomen over deuren in Oude Heerlijkheid, doorsturen naar Oude 
heerlijkheid. 



Rondvraag: 

Gras bij kroondomein en kasteelgracht is erg slecht, Ook groeit er weer veel riet 
in de kasteelgracht. 

Jaarverslag: Is rondgebracht, er wordt nog gezorgd dat deze nog bij de 
gemeente komen, en op website. 
Wellicht is het verstandig om met de dorpen van onze gemeente gezamenlijk op 

te trekken naar de nieuwe gemeente. (Afwachten wat morgen gebeurd). 
 

 
Datum volgende vergadering: 
7-10-2019 

4-11-2019 
2-12-2019 

 
Sluiting 
 
 


