
Notulen vergadering B&W - Dorpsraad Oostrum d.d. 21 juni 2017 
 
1. Kort kennismaking-/voorstel rondje 
Aanwezig: 
Burgemeester Hans Gilissen 
Wethouder Jan Loonen 
Wethouder Ike Busser 
Wethouder Martijn van de Putten 
Dorien van de Giessen 
Helene Busser 
Dorpsraad Oostrum 
 
2. besproken onderwerpen vergadering 
De  vergadering is niet volgens vooraf opgestelde agenda verlopen. De meeste punten zijn 
wel tijdens de vergadering aan de orde gekomen. De vergadering verliep aan de hand van 
punten die uit de DOP zijn voortgekomen. Deze zijn besproken en uit enkele punten zijn 
acties voortgekomen. 
 
Verkeerssituatie Oostrum: 
Door uitstel VIA Venray wordt de verkeersstroom nog niet om Oostrum heen geleid. 
Dorpsraad vindt dat daarom aanpassingen gedaan moeten worden aan de inritconstructie 
Stationsweg/Mgr. Hanssenstraat. Dit volgens onafhankelijk advies VVN. 
Wethouder Busser vindt het gedrag van de mensen niet goed is en dat de verkeersveiligheid 
beter is geworden is deze nieuwe situatie. Het wachten is op de maatregelen VIA Venray. 
Wethouder Busser vindt dat er beter gewacht kan worden terwijl dorpsraad eerder actie wil 
vanwege uitstel Via Venray. 
 
Actie: Dorpsraad zal afspraak maken met wethouder Busser over deze situatie. 
 
Huisvesting: 
Oostrum Oost: 
Venray is een groeigemeente. In N-Limburg is er een grote vergrijzing zodat er volgens 
verwachting een overschot gaat ontstaan aan gezinswoningen.  
Er komt meer behoefte aan 1 en 2 persoons huishoudens en voor ouderen is er meer 
behoefte aan nieuwe woonvormen. 
Voor Oostrum specifiek is geen onderzoek gedaan door gemeente. 
Volgens wethouder vd Putten komen naar aller waarschijnlijkheid in Oostrum Oost 
verschillende woonvormen. De projectontwikkelaar zal in zijn plan moeten hebben gepeild 
dat er behoefte is aan bepaalde soort woningen. 
 
Actie: Als de dorpsraad nog vragen heeft naar woningbehoefte, dan gerichte vragen 
opstellen voor Leon Langenhuizen van de gemeente. 
 
Arbeidsmigranten: 
Volgens burgemeester Gilissen is het plaatsen van arbeidsmigranten een groot probleem. 
Arbeidsmigranten zijn voor onze economie van levensbelang terwijl de opvang hiervan slecht 
is. Over het algemeen zijn er geen problemen om draagvlak te creëren bij kleinschalige 
opvang (zoals ook in Oostrum). 
Grootschalige opvang wordt volgens wethouder vd Putten vaak gezien als een bedreiging, 
terwijl de praktijk laat zien dat dit goed kan. 
 



Actie: Gemeente neemt iniatief om een dialoog aan te gaan met DRO over grootschalige 
opvang van arbeidsmigranten. 
 
Industrieterreinen: 
Op het BAM terrein en het terrein aan de witte vennen is plaats voor kleinschalige industrie. 
Dit is volgens wethouder Loonen tussen de 1000 en 2000 m2. 
Op het BAM Terrein zijn het volgens huidige plan hoofdzakelijk kleine kavel. 
Voor de dorpsraad is de grootte van de nieuwe loods (Finidi) op de Witte Vennen een 
verrassing. Volgens wethouder Loonen zal er nog een groenstrook komen langs de 
Sparrendreef, die het zicht op de loods beperkt. 
 
Actie: Helene Busser zal voor een plattegrond zorgen van beide terreinen, hoe die eruit 
komen te zien. 
 
TBS kliniek: 
Burgemeester Gilissen geeft een compliment aan Oostrum hoe er wordt gereageerd en 
samengewerkt met de TBS kliniek. Dit komt mede omdat de TBS kliniek open is in zijn 
berichtgeving zover het kan. 
De regioraad wordt als positief ervaren. 
 
Infomast: 
Dorpsraad wil inwoners zoveel en zo goed mogelijk informeren. Dit gebeurd nu via Oostrums 
weekblad, website, twitter en facebook.  Verder is de dorpsraad aan het onderzoeken om 
een infomast te plaatsen. 
 
Actie: Indien de dorpsraad informatie wil over het plaatsen van infomasten, via Peter 
Haanen. 
 


