
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 10 mei 2016 
 

1. Opening door de voorzitter 
 
Wijzigingen binnen de Dorpsraad: 

 In januari 2016 hebben we afscheid genomen van Maarten Arts 
 Paul Custers is per direct gestopt i.v.m. andere prioriteiten 

 Jan-Willem Bruijsten is sinds enkele maanden nieuw lid 
 
We zijn nog op zoek naar uitbreiding, waarbij onze voorkeur uitgaat naar vrouwen. 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Harald Jacobs onze gebiedsmentor(wijkagent) van de politie is vandaag even 
aangeschoven. Hij geeft kort aan dat men hem altijd mag mailen of bellen(gegevens 
staan in het Oostrum's Weekblad) mochten er binnen het Oostrumse incidenten of 
problemen zijn. 
 
3. Notulen openbare vergadering d.d. 10 november 2015 
 
Deze worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 
4. Financieel jaarverslag Dorpsraad en Oostrum's Weekblad 2015 
 
Verslagen zijn door kascontrole (Mark Broeren en Lizette Janssen) gecontroleerd en 
in orde bevonden, de penningmeester, René Kuenen wordt decharge verleend. 
 
Volgend jaar zullen Lizette Janssen en Jan-Willem Bruijsten de kascontrole op zich 
nemen. 
 
Opmerkingen: 

 De financiële administratie van het Oostrum's Weekblad is vanaf 2016 
overgenomen door Roel Arts. 

 De kosten voor commerciële advertenties zijn vanaf 2e kwartaal 2016 iets 
verhoogd. De adverteerders zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

 Het aantal abonnees neemt iets af. 
 Er zijn op dit moment een 40-tal gezinnen die het Oostrum's Weekblad naast 

de papierenversie ook digitaal ontvangen 
 
 
5. Toekenningen leefbaarheidsfonds: 
 
Vanuit het leefbaarheidsbudget is het volgende goedgekeurd: 
 

 Kickoff 2016, nieuwjaarsreceptie alle verenigingen van Oostrum (€ 500,--) 
 Pak en helm St. Maarten (€ 100,--) 
 Organisatie Koningsdag Oranjecomité (€ 250,--)  

 



 

 

6. Stand van zaken en mededelingen: 
 
a. Arbeidsmigranten Paschalis: 
 
Work and Stay gaat geen arbeidsmigranten plaatsen in Paschalis en dus staat het 
gebouw weer in de verkoop. 
 
b. Herinrichting Mgr. Hanssenstraat: 
 
Voorbereidingen gaan volgens planning. Concept bestektekeningen zijn klaar en als 
het goed is zal voor de vakantie de aanbesteding rond zijn zodat men begin 
september kan starten. 
 
De groenwerkgroep zal op korte termijn van start gaan voor de verdere inrichting 
van het parkje. 
 
c. Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/Stationsweg: 
 
Veilig Verkeer Nederland  komt binnenkort kijken naar de situatie en zal nadat er ook 
gesproken is met de Gemeente een onafhankelijk rapport opstellen. 
 
Volgens Harald Jacobs zijn er nog geen incidenten bekend bij de politie.  
Volgens enkele aanwezigen zijn er wel ongelukken gebeurd, maar bij alleen 
blikschade komt de politie niet altijd. 
 
d. Stationsomgeving: 
 
Station Venray maakt de afgelopen jaren de grootste sprong in het rapportcijfer voor 
de sociale veiligheid: van een 5,8 in 2010 naar een 8,0 in 2015 
 
Dit jaar zullen nog enkele verbeteringen doorgevoerd worden zoals, extra 
parkeerplaatsen, fietsenstallingen en herinrichting en uitbreiding van de kiosk. 
 
e. Via Venray: 
 
Mark geeft aan dat beslissing financiering rond is en ontwerpschetsen klaar zijn. 
Halverwege 2018 hoopt men van start te gaan(mits goedkeuring van alle partijen). 
 
Enkele voorzieningen: 
- Stuk tussen rotonde Oostrum en viaduct Leunen wordt nu ook meegenomen 
- Bij rotonde Blakt komt een stoplicht 
- De fietstunnel bij rotonde Oostrum staat nog steeds in de plannen 
- Er komt een dubbele fietsstrook die doorgetrokken wordt tot bij de Gilde 
Opleidingen 
 
 



 
 
f. Woningbouw Oostrum oost: 
 
Het gaat de goede kant op met de wijziging van het bestemmingsplan. 
Toon van Soest geeft aan dat alle belanghebbenden meedoen met het 
stedenbouwkundig onderzoek en men verwacht in november 2016 het 
bestemmingsplan klaar te hebben. 
 
g. Gemeenschapsaccommodaties: 
 
In het kader van 'Schoon door de poort', waarbij het straks de bedoeling is dat 
Gemeenschapshuizen voortaan zonder subsidie verder kunnen, is een werkgroep  
"klankbord Oesterham 2.0" bezig om te kijken naar verbouwingsplannen van het 
gemeenschapshuis, zodat dit gebouw nog 10 - 15 jaar mee zal kunnen. 
 
Verder komt er een werkgroep die zich bezig zal houden met de accommodaties over 
10 - 15 jaar; waar is dan de behoefte aan, moet er iets nieuws komen, moeten we 
verbouwen etc. 
 
Het DOP zullen wij ook gebruiken om informatie te halen bij de Oostrumse 
gemeenschap. 
 
Dhr. de Beer(voorzitter KBO) geeft aan dat de Watermolen heringericht wordt in een 
soort huiskamer als ontmoetingsplek voor iedereen, waar men straks dagelijks (ma - 
vrij) terecht kan. Op vrijdag 24 juni om 13.30u zal deze plek heropend worden.  
 
h. Kermisactiviteiten: 
 
Er is een kermiscomité opgericht, waarbij ook de Dorpsraad vertegenwoordigd is. 
Men heeft plannen om diverse activiteiten te organiseren waarbij de kinderen 
betrokken worden, zodat de kermis meer gaat leven. De school speelt hierbij ook een 
actieve rol.  
 
 
7. Peiling behoefte spel zonder grenzen(vanuit DRO) 
 
Er is een initiatief om het al oude spel zonder grenzen nieuw leven in te blazen, door 
teams uit de Venrayse dorpen en wijken tegen elkaar te laten strijden. 
 
Wij zullen vanuit de Dorpsraad op diverse plekken in Oostrum posters ophangen. 
 
 
 
 
 
 
 



8. Rondvraag: 
 
P. Bom: vraagt naar stand van zaken m.b.t. Glasvezel; Leo geeft aan dat deze 
maand definitieve beslissing volgt of het doorgaat. 
 
T. v Soest:  
Waarom komt er toch vanuit de Vennendreef een aansluiting op de Sparrendreef? 
Deze weg is niet open voor verkeer maar is t.b.v. de brandweer. 
 
Het is opgevallen dat de Rooyse Wissel diverse projecten sponsort buiten Oostrum. 
Dit klopt, maar natuurlijk mogen wij als Oostrum ook aanvragen doen. 
 
J. Arts: Wanneer wordt het fietsenpad op de Sparrendreef aangepakt? Dit zal dit jaar 
nog verbreed worden tot 1.80m. 
 
L. Janssen: verzoek om in het protocol van vlaggen op te nemen, dat we voortaan 
ook op 4 mei de vlag halfstok zullen hangen op het dorpsplein.(men gaat akkoord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


