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

1. Opening door de voorzitter 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Bij punt 7 wordt glasvezel toegevoegd. 
 
3. Presentatie FPC de Rooyse Wissel 
 
Presentatie over wat de Rooyse wissel doet als behandelkliniek. Hoe werken de 
verloven waar afgelopen tijd veel over te doen was.  
Mededelingen op burgernet moet volgens de Rooyse Wissel anders. Zij nemen 
hierover contact op met politie en burgemeester. 
In april zijn er theatervoorstelling door patiënten van de kliniek. Er wordt een 
speciale avond georganiseerd voor inwoners Oostrum. 
Er is belangstelling voor een open dag voor bewoners van Oostrum. Rooyse wissel 
wil dit organiseren. 
 
4. Notulen openbare vergadering d.d. 9 september 2014 
 
Deze worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen 
 
Carola Sterk-Litjens in nieuw lid van de dorpsraad Oostrum. 
 
Vanuit het leefbaarheidsbudget is het volgende goedgekeurd: 

 Speeltoestel en bankje ghunenbeek 

 Bijdrage verplaatsing loods carnavalsclub Oostrum 
 Koop disselslot aanhangwagen 
 Bijdrage project harmonie “volwassen muziek (her)starters 

 
Vraag vanuit de Oesterham/watermolen voor deelname aan klankbordgroep. Bas 
neemt deel vanuit de dorpsraad. 
 
Vanuit Oostrum kwamen klachten over dealen bij de sportvelden. Hiervan de politie 
in kennis gesteld.  
Politie zal extra surveilleren en bijzonderheden vastleggen. 
 
6. Financieel jaarverslag dorpsraad en Oostrums weekblad 2014 
 
Verslagen zijn door kascontrole (Mark Broeren en Maarten Arts) gecontroleerd en in 
orde bevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. 
 
Volgend jaar zullen Mark Broeren en Lizette Janssen de kascontrole op zich nemen. 
 
7. Stand van zaken: 



 voornemen arbeidsmigranten Paschalis: Mening dorpsraad naar alle 
politieke partijen verwoord in half uur gesprekken. Dorpsraad is tegen 
vanwege de te grote belasting in die hoek van Oostrum. Inspraakreactie is 
eind januari ingeleverd bij B&W. 

 Via Venray/N270: gemeentelijke projecten gericht op het realiseren van de 
ambitie van de Via Venray 

 Aanpassen voorrangsregeling kruispunt Witte Venneweg - Oirloseweg 
 Herinrichten Stationsweg to wijkonstluitingsweg 
 Mgr. Hanssenstraat Oostrum herinrichten tot verblijfsgebied 
 Versterken P&R functie van het P&R terreinstation NS 
 Verbeteren bereikbaarheid bedrijventerrein De Hulst1 

Naast deze project welke al op het gemeentelijke uitvoeringsprogramma stonden, 
zijn de volgende projecten voorgesteld die wel nog nader onderbouwd moeten 
worden: 

 nieuwe verbinding tussen Henri Dunant en Stationsweg 
 extra ontsluiting De Blakt aan de oostzijde richting Oirloseweg en Witte 

Vennenweg. 
 Ombouwen van de Oirloseweg ter hoogte van de Gilde opleidingen ten gunste 

van meer ruimte voor de P&R functie van het station 
 Aanpassen voorrangsregeling kruispunt Witte Vennenweg - Oirloseweg ten 

gunste van de route De Blakt - Witte Vennen 
 Herinrichten Mgr. Hanssenstr tot verblijfsgebied ivm fietsroute, weren 

sluipverkeer en verbeteren leefbaarheid. 

Het project is nu in de ontwerpfase en de uitvoering is globaal gepland tot 
2018. Leunseweg tot rotonde De Blakt is gepland voor 2016-2017 

 Eventuele woningbouw Oostrum: Komt plan over Oostrum oost. Dit heeft 
volgens de DOP onze voorkeur. Richtlijnen passen in de ruimtelijke visie. 
Bouw achter van Broekhuizenstraat komt eventueel in een veel later stadium. 

 Kermis: kermis zal in 2015 zeker door gaan. Vanaf 2016 wordt het onzeker. 
Vanuit de DRO komt de vraag of kost wat kost de kermis willen behouden of 
zijn er varianten. Hier zal een brede enquette over gehouden worden. 

 Glasvezel: Oostrum voldoet nog niet aan de vereiste limiet. Inschrijving tot 
eind mei. Er komt een glaswebmagazine vooral voor de kern van Venray. 

8. DOP: 

DOP in 2005 gestart. 2010 op kleine schaal aanpassingen gedaan. 2015 een 
uitgebreide herziening. Maarten en Paul komen met voorstel 

9. Rondvraag: 

P. Bom: vraagt om meer openbare vergaderingen. Dorpsraad zal de inwoners op 
andere manieren gaan informaren. Komt thema avond over PR. 



H. Vermeulen: Hij gaat samen met Judith Janssen en Leo Lenssen rond in Oostrum 
voor beplanting. 

L. Lenssen: Er is een nieuwe fietsroute van Smakt naar Kevelaer. De Jozef Maria 
route. 

 


