
Notulen dorpsraad Oploo 

 
Datum:  07-12-2020 

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

Afwezig: M. Aarts, 

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

 
Notulen 05-10-2020: geen op of aanmerkingen.  
Visie:   

Werkgroep Zorg:  
 

Wonen: Gemeente en Janssen de Jong zijn er samen uitgekomen, over de 
ontwikkeling van de Blauwstraat. Ze gaan meteen het hele gebied meteen 
bouwrijp maken en wegen aan leggen. Plan is nu 80 woningen voor het gehele 

plan. Deze worden wel gedoseerd uit gegeven. Bouwen naar de markt van 
Oploo. Er zal voor gepleit worden dat mensen uit Oploo een voorkeur krijgen. 

Gemeente mag dit niet maar Janssen de Jong mag dit wel. Met klankbord groep 
wordt er nog inspraak over bestemmingsplan geregeld. Er zijn ook losse kavels 

te koop. Start van de bouw zal w.s. in April 2022 zijn. 
 
Vrije tijd: Welkomsttassen zijn er nog genoeg. Loopt goed. De vraag van de 

Cadeau bonnen opnieuw gevraagd. Gaan wij als dorpsraad niets mee doen is aan 
de ondernemers zelf. 

 
Vita Plo: Offertes zijn aangevraagd, rapport voor subsidie is binnen. Alle 
facturen moet bij de gemeente ingediend worden.  

 
Gemeente:  

Speeltoestellen: worden komende weken vervangen 
Kernendemocratie: enquête is online, vandaag de laatste dag. 
Energietransitie: Gemeente moet in 2050 energie neutraal zijn, zijn ze mee 

bezig. Voorstel is om te beginnen met een energiebeurs zoals in de sint Anthonis 
hebben gedaan.  

 
Waterschap AA en Maas: Is nog niet duidelijk wat er mogelijk is, Samen met 
de buurt aanleggen en onderhouden bij Loonseweg. Wellicht de gehele entree 

daarin meenemen.  
Er ligt een plan bij de gemeente om het in zicht brengen van de molenbeek, 

Daarlangs minder verharding grote straat, en doorvoer van de Kasteelgracht 
hiervoor is w.s. 1.2 miljoen beschikbaar. Komt donderdag al bij de raad. 
Bellemakers benaderen als het bekend is.  

 
 

Van Steenhuijsstraat: Rondgang met gemeente geweest met 2 bewoners, 
problemen zijn doorgesproken. Gemeente heeft enquête van de bewoners 
ontvangen. Gemeente zag wel mogelijkheden, nog geen terug koppeling over 

gehad. 
 

Wensboom: door vrijwilligers een aanvraag voor een wensboom, De Spar 
sponsort deze. In overleg met de gemeente wordt deze van de week geplaatst. 

 



Rondvraag: 

Gildestraat: riolering niets meer van gehoord 
75 jaar bevrijding: gaan ze weer oppakken met de gemeente wat kan met de 

evenementen.  
LVC: vergoeding van de verenigingen wat ze zouden ontvangen zou met een 
event gebeuren is nu uitgesteld naar Maart April en als het dan niet kan, wordt 

het geld toch overgemaakt. 
Gehoord bij de gemeente Is een vraag om bij de blauwstraat (ratteplak) om hier 

woningen te bouwen. 
 
 

 
Datum volgende vergadering: 

1e maandag van de maand volgend jaar. 
 
Sluiting 
 
 


