Verslag ideeënavond Vitale Kernen, kern Oploo, Donderdag 17 januari 2019

Ideeënavond Oploo… druk bezocht !!
Ideeënavond Oploo goed bezocht. Op donderdag 17 januari kwamen maar liefst 50 mensen
uit Oploo opdraven op de ideeënavond Vitale Kernen; jong en oud!! "We willen een speelplek
voor de hond waar ook hondenbezitters elkaar kunnen ontmoeten." "We willen een
multifunctioneel speelveld voor de jongeren". Een greep uit de ideeën die de inwoners op
tafel hebben gelegd. De voorstellen die straks door de beleidsregel komen, worden
behandeld door de adviescommissie met inwoners uit Oploo. Deze commissie bekijkt onder
andere of er draagvlak is en of inwoners ook echt zelf mee willen werken aan het initiatief.

Zeven groepjes hebben nagedacht over een idee. Het is nu nog niet zeker of deze ideeën in
aanmerking komen voor een subsidie (zie kader hiernaast). Grofweg gingen de ideeën over…
1- Een multifunctionele speelvoorziening voor de jeugd
2- Opslagruimte voor materialen/voorzieningen die voor door het dorp worden gebruikt
3- Een speelplek voor honden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
4- Voorzieningen voor het Gilde (o.a. dameskleding)
5- Opknappen ruïne Kasteelgracht
6- Een plan voor Bronlaak
7- Plan voor aanschaf en beheer geluidsapparatuur en podia voor gezamenlijk gebruik

Als een idee/initiatief verder is uitgewerkt, kan het formeel worden ingediend
door het aanvraagformulier in te vullen (www.vitalekernen.nl). Goede
ideeën maken kans op een eenmalige subsidie van de gemeente. Belangrijk
is wel dat de aanvrager zijn/haar idee goed motiveert en dat hij/zij duidelijk
aangeeft in welke mate het idee goed is voor de leefbaarheid van/in het
dorp. De gemeente zal het idee vervolgens toetsen op de beleidsregel; is het
veilig? Is het niet in strijd met de wet? Past het binnen de kaders van Vitale
Kernen? Als het idee door de beleidsregel komt, wordt het getoetst door de
adviescommissie (met inwoners uit de betreffende kern). Zij toetsen onder
andere op de volgende punten…







Is er voldoende draagvlak in het dorp?
Zijn er voldoende vrijwilligers om dit idee mogelijk te maken?
Draagt het idee substantieel bij aan de leefbaarheid van Landhorst?
Hebben voldoende inwoners belang of baat bij dit idee?
Is er een goed plan voor de exploitatie van dit idee?
Is er voldoende sprake van cofinanciering?

