
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 10 november 2015 
 

1. Opening door de voorzitter 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Geen extra punten toegevoegd. 
 
3. Notulen openbare vergadering d.d. 10 maart 2015 
 
Deze worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen 
 
Carola Sterk-Litjens en Michelle Kanters-Vriezen hebben afscheid genomen als lid van 
de dorpsraad Oostrum. 
 
Nogmaals gewezen op initiatieven Venray dementievriendelijk en Kern met pit. 
 
Vanuit het leefbaarheidsbudget is het volgende goedgekeurd: 

 Paard van St. Maarten: eenmalig 250,-- 
 Osgemis: eenmalig 500,-- 
 Mobiel podium voorlopig allen trap: 960,50 
 

5. Stand van zaken 
  

 Herinrichting stationsweg: Er zijn diverse klachten binnengekomen vooral 
rond aansluiting stationsweg/Mgr. Hanssenstraat. De verhoging is te hoog en 
te steil. Verder is het onoverzichtelijk vooral door parkeren op de stoep. 
Dorpsraad zal klachten bundelen en de gemeente op de hoogte brengen. Er 
zijn ook hele positieve geluiden, vooral de aanleg van trottoirs en stil asfalt. 

 Stationsomgeving: In 2017 zou er stationsmeubilair moeten komen. 
Elektrische maaslijk 2028/2030 klaar. Uitbater Lepsi heeft voornems voor een 
terras op station. Gilde opleidingen dient zelf voor parkeerplaatsen te zorgen 
ivm parkeeroverlast. 

 Via Venray: 1e fase evenementenhal/leunseweg heeft forse vertraging. Nog 
niet bekend wanneer het doorgaat. Rotonde evenementenhal waarschijnlijk 
met stoplichten. Ik onderzoek is nog steeds wat met leunseweg gaat 
gebeuren. 
Wensen vanuit Oostrum zijn geluidswand bij randerade, fietspad erlangs en 
fietstunnel bij Wanssumseweg. 

 Woningbouw Oostrum oost: Hierover was 8 september thema-avond. Visie 
was akkoord. Belanghebbende zullen samen in gesprek moeten gaan. 

 Arbeidsmigranten Paschalis: Naar aanleiding van het voorontwerp 
bestemmingsplan zijn er inspraakreacties ingediend. De behandeling van de 
inspraakreacties en het verdere proces heeft vertraging opgelopen omdat de 
initiatiefnemer nog bezig is om een aantal zaken verder uit te zoeken. 



 Accommodaties: na het gesprek met Wilco van der Bas (gemeente) is er 
onduidelijkheid over of wij gebruik kunnen maken van schoon door de poort 
en zelfsturing. In een gesprek met de wethouder Lucien Peeters hopen we 
hierin duidelijkheid te krijgen. 

 
6. Voorbereidingen herinrichting Mgr. Hanssenstraat: 
 
Martijn Schreven van de gemeente is projektleider. Er wordt op korte termijn een 
werkgroep opgericht van leden dorpsraad en inwoners. Iedere inwoner van Oostrum 
krijgt een brief met de vraag om deel te nemen aan deze werkgroep. In de eerste 
vergadering zal de werkgroep worden samengesteld. 
 
7. Werving nieuwe leden dorpsraad:  
 
Dorpsraad is wederom op zoek naar nieuwe leden door opzegging Carola en 
Michelle. Op zeer korte termijn hebben wij iemand nodig voor de financiele 
administratie van het Oostrums weekblad. 

8. Rondvraag: 

P. Bom: waar komt de doorsteek dunantstraat/stationsweg. Waarschijnlijk voor de 
A73. Ook afhankelijk van Via Venray. 

J. Arts: Snoeibeurt bomen Oosterthienweg. Dit zou hij zelf kunnen regelen met de 
gemeente. 

L. Lenssen: 30 november zou de definitieve handtekening gezet moeten worden voor 
glasvezel in Venray. 

L. Janssen: 19 oktober geweest bij regioraad. Door communicatiefout politie en 
Rooyse wissel was er groot alarm met inzet helikopter. Rooyse wissel heeft rotonde 
brukske geadopteerd. 

 


