
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 14 maart 2017 
 

1. Opening door de voorzitter 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Agenda vastgesteld zonder wijzigingen 
 
3. Notulen openbare vergadering d.d. 11 oktober 2016 
 
Blz 1. Leo Mertens was lid dorpsraad en heeft inmiddels alweer afscheid genomen. 
Jeroen Arts en Jennifer Emming zijn lid geworden van dorpsraad 
 
Blz 3. Voorlopig dubbel spoor van Venray tot Tienray ipv Venray-Venlo. 
 
4. ingekomen stukken 
 
Subsidie 2015 definitief vastgesteld. Er komt een nieuw subsidiekader. Hierover gaat 
de gemeente de komende tijd in gesprek met subsidieontvangers. 
 
Vanwege een andere vormgeving van de nationale politie zijn er per 1 januari 2017 
veranderingen bij de politie Venray/ Gennep. Harold Jacobs verlaat ons als 
wijkagent, hiervoor komt Maud van Arsen. 
 
Stichting Hard voor Hart Venray vraagt of dorp zelf  in eigen dorp cursussen wil 
organiseren op het gebied van burgerhulpverleners. Organisatie en kosten hiervan bij 
dorp en cursuskosten bij HvH. 
 
Vaststelling wijzigingsplan ontsluitingsweg voormalig BAM terrein. Hier komt geen 
ontsluiting op de stationsweg. Op het terrein komt een keerlus. 
 
Uitnodiging boomfeestdag op 22 maart 2017 met basisschool de Meulebeek. 
 
5. Voorstellen wijkagent Maud van Arsen 
 
Maud komt oorspronkelijk uit Oostrum. Zij is als wijkagent aanspreekpunt op het 
gebied van openbare orde en veiligheid. Haar gegevens staan in oostrums weekblad. 
Zaterdag 13 mei zal er een preventevent worden georganiseerd in Oostrum. Hierbij 
zijn dan aanwezig politie, brandweer en ambulance. Een bijeenkomst voor jong en 
oud. Bij deze bijeenkomst wordt o.a. vertelt over babbeltrucs, burgernet whatsapp 
groepen, buurtpreventieapp, hard voor hart enz. 
 
6. Financieel jaarverslag 
 
Het financieel verslag van de dorpsraad en oostrums weekblad is gepresenteerd 
tijdens de vergadering. De kascontrolecommissie bestaande uit Jan Willem Bruijsten 
en Lizette Janssen hebben de boekhouding van beide gecontroleerd de goedgekeurd. 



De kascontrolecommissie heeft de aanwezige leden op de jaarvergadering verzocht 
om de penningmeesters voor hun handelen decharge te verlenen. 
 
Kascontrole 2017 door Jan Willem Bruijsten en Hilde Willems. 
 
Er komt een tip vanuit de vergadering om over te stappen naar regiobank. 
 
7. Leefbaarheidsfonds 
 
Vanuit het oranjecomité is er een aanvraag binnengekomen voor de huur van een 
groot springkussen (vanwege weer vorig jaar niet doorgegaan). De kosten hiervan 
zijn € 550,--. Tijdens de vergadering wordt besloten om max. € 500,-- vanuit het 
leefbaarheidsfonds beschikbaar te stellen. 
 
8. DOP 
 
Er zijn voor de DOP in totaal 370 enquetes ingevuld digitaal of op papier. Tijdens de 
vergadering worden de eerste korte conclusies per onderwerp besproken. 
Tijdens de thema-avond die wordt georganiseerd in mei wordt hierop dieper 
ingegaan. 
 
9. Stand van zaken: 
 
Herinrichting Mgr. Hanssenstraat: 
Fase 2 is inmiddels begonnen. 
In parkje komen bloemperken en banken. Er komen geen bloembakken. Zijn 3 
bloembakken over. Op agenda interne vergadering voor bestemming. 
Monument tegen muur van de kerk. 
 
Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/stationsweg: 
Hele traject gereed behalve 1 knelpunt (hoek Hanssenstraat/stationsweg) 
Gemeente heeft in een brief te kennen gegeven voor 1 april 2017 te reageren op het 
rapport VVN over deze bocht. 
 
Via Venray: 
Laatste vergadering 25 oktober 2016. Nu geen nieuws 
 
Woningbouw Oostrum Oost: 
Geen nieuws 
 
Schoon door de poort: 
Schoon door de poort heeft als doel dat gemeenschapshuizen per 1-1-2018 financieel 
op eigen benen staan. Oesterham is al zelfstandig, maar wij willen wel aanspraak 
maken op subsidie voor verbouwing en modernisering hiervan. Criteria is 2/3 
subsidie en 1/3 zelf. 
Indien definitief plan: Mei 2017 
Goedkeuring gemeente: juni/juli 2017 
Beschikbaarheid centen: zomer 2017 



Uitvoeren werkzaamheden: eind 2017 t/m media 2018 
 
Huiskamerproject: 
Doel van het huiskamerproject is om te verbinden. (hulp) vraag en aanbod bij elkaar 
brengen. Er is al een werkgroep gevormd en de eerste verbindingen zijn al gelegd 
(handwerk-KBO). 
Het is dus de bedoeling om hulpvragen boven water te krijgen en daardoor de zorg, 
welzijn en leefbaarheid te verhogen. 
 
Glasweb Venray: 
4 april 2017 oordeel gemeenteraad 
10 april 2017 groen licht of niet. 
 
 
 
7. Rondvraag: 
 
R. Cornelissen: Kan de website niet in de vorm van een app 
 
P. Bom: Bocht Voorde /Dunantstraat wordt te hard gereden. Vanuit de dorpsraad 
kunnen we er niets mee doen. 
 
L. Lenssen: Paschalis zou verkocht zijn. Op dit moment nog niet bekend door wie. 
 
L. Janssen: Er zou een aanpassing komen bij de contactpersonen tussen gemeenten 
en dorpsraden. Gaat via DRO. DRO eist eerder meer ondersteuning omdat er steeds 
meer in de dorpen zelf gedaan moet worden. 
 
 


