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Dorpsomgevingsprogramma, Oostrum 9 oktober 2017 



Het DOP bestaat uit: 

• Inleiding 

• Resultaten enquête  

• Visie document met acties per thema: 

• Woonklimaat 

• Verkeer 

• Sociaal klimaat 

• Veiligheid 

• Voorzieningen 

• Natuur, milieu en recreatie 

• Bestuurlijk klimaat 

• Identiteit 

• Slotwoord 



Inleiding/ leeswijzer DOP 2017: “Voor en Door Oostrum” 
 

 
Nadat we als dorpsraad in samenwerking met vele inwoners en groeperingen te Oostrum 

in 2005 het eerste DorpsOmgevingsProgramma voor Oostrum presenteerden, is na ruim 5 

jaar een hernieuwde versie verschenen in 2011. Nu 6 jaar later is deze versie verschenen 

in een nieuwe vorm. 

 

In 2005 hebben we bewust gekozen voor een zeer uitgebreide aanpak om te komen tot 

een gedegen DOP. In 2011 is bij de herziening voor een beperktere aanpak gekozen. Als 

dorpsraad van Oostrum kunnen wij met genoegen terugblikken op de periode tussen de 

totstandkoming van het DOP in 2005 en nu, najaar 2017. 

 

Veel van de in het DOP 2011 opgenomen projecten zijn intussen gerealiseerd. De DOP 

van 2011 is als basis genomen. Er is gekozen voor een gerichte enquête waarin we de 

verwachte prioriteiten in 52 vragen, verdeeld over 8 thema’s hebben uitgezet bij elk 

huishouden in Oostrum. Door middel van een gedegen Pr-campagne via traditionele en 

digitale media hebben we de enquête kenbaar gemaakt en hebben uiteindelijk eind 

2016, 370 respondenten gereageerd. 

 

De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd en conclusies werden gevormd. 

We hebben gekozen voor een levend document waarin we deze conclusies hebben 

vertaald in een visie met daar aan gerelateerde acties/ projecten. 

Deze conclusies en acties hebben we voorgelegd aan de Oostrumse bevolking middels 

een Thema-avond en dit is voor ons het startpunt. 



Het visiedocument met de acties zullen we gaandeweg indien nodig bijsturen, aanpassen 

vanuit een voortschrijdend inzicht en verandering van prioriteiten. Als dorpsraad zijn wij 

er ons van bewust dat het formuleren van een visie met het aangeven van daaruit 

voortvloeiende plannen en projecten verwachtingen wekt. Ook nu weer zijn we uiteraard 

mede afhankelijk van de medewerking van de overheden Provincie, Gemeente en 

Oostrumse gemeenschap. 

In 2022 zullen we formeel het DOP zoals het er dan voorstaat aan de Gemeente doen 

toekomen zodat zij dan de Oostrumse prioriteiten van dat moment formeel kunnen 

bekrachtigen. 

 

De Dorpsraad zal u zoveel mogelijk bij elk project dat gestart wordt betrekken en u 

zeker op de hoogte houden via de diverse (digitale) media. Wij zullen Oostrum zo breed 

mogelijk betrekken om de diverse acties en projecten vorm te geven. Wij hebben er zin 

in en denken samen met u de leefbaarheid en het welzijn in het dorp naar een hoger 

plan te tillen. 

 

 

Bas Künen, Voorzitter Stichting Dorpsraad Oostrum 



 Totale aantal reacties 

 Aanmaakdatum: vrijdag 16 december 2016 

 Inzendingen gesloten: zaterdag 4 februari 2017 

 Voltooide reacties: 307 

 

370 

Resultaten enquête 2016: 



Introductie 

De enquête is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: 

 

A. Algemene vragen 

B. Woonklimaat 

C. Verkeer 

D. Sociaal klimaat 

E. Veiligheid 

F. Voorzieningen 

G. Natuur, Milieu en Recreatie 

H. Bestuurlijk klimaat 

I. Identiteit 



A. Algemene vragen 



Q1: Wilt u a.u.b. de van toepassing 

zijnde leeftijdscategorie aankruisen 

 Beantwoord: 368    Overgeslagen: 2 

262 digitaal 

106 op papier 



B. Woonklimaat 



Woonklimaat - Conclusie 

• Het blijkt dat veel inwoners geen duidelijk beeld hebben van het woningaanbod in 

Oostrum? 

• Het aanbod voor koopwoningen met name voor gezinnen wordt als ruimvoldoende ervaren. 

• Ruim 30% vindt dat er een tekort is aan huurwoningen voor alleenstaande en ouderen. 

• Bijna 45% is van mening dat er een tekort is aan zorgwoningen. 

• Reden om uit Oostrum te verhuizen zijn zorg, voorzieningen, familie en werk. 

• Als mogelijk vervolg actie zou woningmarkt in Oostrum beter in kaart kunnen worden 

gebracht on zodoende vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen. 

• De inwoners ervaren weinig overlast in hun directe woonomgeving. 

• Wel is er soms last van stankoverlast maar de vraag is of dit niet inherent is aan 

wonen in een dorp? 

• Er wordt meer last ervaren van de hoge waterstand in tuinen en kelders. 

• Er zijn voldoende kwalitatieve speelvoorzieningen in Oostrum. 



C. Verkeer 



Verkeer – Conclusie 1/2 

• Wat betreft geluidsoverlast door het verkeer wordt dit vooral ervaren van de 

Wanssumseweg/Deurneseweg en in mindere mate van de trein. Ook wordt 

wel hinder ervaren door het te hard rijden van auto’s door de woonstraten en 

zoals aangegeven vaak door eigen aanwonenden.16% van de ingevulde 

enquêtes meldt vaak geluidsoverlast en 84% heeft geen of weinig overlast. 

• Door omleidingen bij evenementen op de Mgr. Hanssenstraat  door de 

woonstraten ontstaan er gevaarlijke situaties. 

• Wat parkeren betreft worden er in beperkte mate knelpunten ervaren in het 

centrum, vooral bij den Oesterham en school/gymzaal.  Slechts 24 % ervaart 

deze problemen terwijl 74 % die niet ervaart. In de woonstraten liggen deze 

percentage 16 om 84 %. 

 



Verkeer – Conclusie 2/2 

• Als de grootste onveilige en onduidelijkste situatie wordt het vernieuwde 

kruispunt Mgr. Hanssenstraat/Stationsweg genoemd. Verder wordt de Mgr. 

Hanssenstraat als totaliteit aangegeven, waarbij de kruising 

Valkenkampstraat/Mgr. Hanssenstraat/ Watermolenstraat in het oog springt. 

Ook het laden en lossen van vrachtwagens en het hard rijden op de 

Geijsterseweg, vooral met de zijstraten en de kruising Zuiderbergweg is vaak 

gemeld als gevaarlijk.  Een ander knelpunt vormen fietsers op de Mgr. 

Hanssenstraat bij de spoorwegovergang/Stationsweg  en de rotonde op de 

Wanssumseweg.  

• Uit de ingevulde enquêtes blijkt dat over de verkeersveiligheid in Oostrum 

verschillend wordt gedacht;  door 54 % wordt deze als onveilig en door 46%  

als veilig beoordeeld.  Deze score verdient de nodige aandacht. 

 



D. Sociaal klimaat 



Sociaal klimaat – Conclusie 1/2 

• Het blijkt dat 62% van de geënquêteerde actief als lid deel neemt aan 1 of 

meer verenigingen en derhalve is 38% geen lid. Van de 62% leden is 33% actief 

als vrijwilliger/bestuurslid/organisator bij een of meer verenigingen. 

Opvallend is dat 70% van de invullers niet bereid is om in de nabije toekomst 

actief als  vrijwilliger deel te nemen aan het verenigingsleven; dit heeft 

consequenties voor het aantal beschikbare vrijwilligers in de toekomst. Dit 

blijkt al uit de opmerking waarbij veelvuldig gewezen wordt op het tekort aan 

vrijwilligers en bestuurders bij de huidige verenigingen. 

 

• Van degenen die deelnemen aan het verenigingsleven is 75% lid van een of 

meer verenigingen in Oostrum en 25 % buiten Oostrum. 



Sociaal klimaat – Conclusie 2/2 

• Slechts 6% van de invullers missen in Oostrum bepaalde verenigingen; wellicht 

dat de ligging van Oostrum t.o.v. Venray hierbij een rol speelt. Een beperkt 

aantal is van mening dat het verenigingsleven in Oostrum achteruit is gegaan, 

30% constateert stabiliteit, 8% vooruitgang en 50% heeft hierover geen 

mening. 

 

• Veelvuldig zien we de opmerking dat het stoppen van de korfbalclub als gemis 

wordt ervaren. Ook de mindere aanwas van jongeren wordt opgemerkt. De 

mogelijkheden die Venray biedt heeft gevolgen heeft voor de verenigingen in 

Oostrum, vooral de sportverenigingen. 

 

• Ook mogelijkheden worden aangegeven zoals het meer gebruik van de 

Watermeule en omgeving. 

 



E. Veiligheid 



Veiligheid - Conclusie 

• 96% van de ondervraagden voelt zich veilig in Oostrum , echter een kwart van 

de ondervraagden vindt dat de criminaliteit licht is toegenomen de laatste 

jaren. 

• Stationsomgeving en de omgeving rond het sportpark worden het vaakst 

genoemd als plekken waar men zich onveilig voelt. 

• Hoe de veiligheid te verbeteren volgens de ondervraagden: 

• Meer verlichting 

• Buurt app  

• Toezicht en sociale controle 



F. Voorzieningen 



Voorzieningen - Conclusie 

• Het huidige voorzieningenniveau wordt door u voldoende tot goed beoordeeld. 

• Wat vindt u de belangrijkste voorziening van de bestaande voorzieningen 

• Oesterham/ watermolen 

• Basisschool 

• Horeca 

• Sportgelegenheden 

• Slager 

• Wat mist u het meest aan voorzieningen: 

• Supermarkt / buurtsuper 

• Bakker 

• Cafetaria 

• Wist u dat “de Stasie” kleine supermarktje heeft bij de winkel. (hier wordt helaas 

te weinig gebruik van gemaakt) 



G. Natuur, Milieu, Recreatie 



Natuur, Milieu, Recreatie - Conclusie 

 
• De meeste respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden met het 

buitengebied van Oostrum.  Hierbij geeft een groot aantal mensen aan vooral 

niet meer industrie te ontwikkelen, het open karakter te behouden en het 

huidige buitengebied goed te onderhouden. Verder worden suggesties gedaan 

om de wandel- en fietsroutes verder uit te breiden. 

• 90% van de ondervraagden vind dat het open karakter van het buitengebied 

behouden moet blijven 

• 64% vind dat in het buitengebied recreatie moet kunnen worden ontwikkeld, 

18% vind van niet en 18% heeft geen mening. 

• Het buitengebied krijgt van 54% een goed en van 40% een voldoende. 

 



H. Bestuurlijk klimaat 



Bestuurlijk klimaat - Conclusie 

 
• De meeste respondenten vinden dat het werk van de Dorpsraad erg belangrijk 

is en dat ze blij zijn dat de Dorpsraad de belangen van het dorp behartigd. 

• De communicatie vanuit de Gemeente en Provincie, met name op het gebied 

van verkeer, zou wat verbeterd kunnen worden. Echter vinden wij als 

Dorpsraad dat dit al fors verbeterd is ten opzichte van enkele jaren geleden. 

De Gemeente heeft echter als regel dat alles via  

www.venray.nl openbaar gemaakt wordt.  

• Door 52 mensen wordt er aangegeven dat er meer open avonden / 

inspraakavonden gehouden dienen te worden. Als Dorpsraad zien we zelf dat 

de laatste openbare avonden veel drukker zijn bezocht dan voorgaande.  

De Dorpsraad zal ook beter gaan communiceren en zal een nieuwe website 

lanceren.  



H. Identiteit van Oostrum 



44: 

44: 42: 

Identiteit-Leefbaarheid Oostrum: Conclusie 

Kenmerkend gebouw 

Kerk 222 75% 

Watermole

n 137 46% 

Villa 31 10% 

Oesterham 38 13% 

Rosmolen 20 7% 

Paschalis 14 5% 

297 

90% voelt u zich verbonden met Oostrum  

80% voelt u zich in meer of mindere mate trots op 

Oostrum  

43: 

Plekken/landschappen meest 

kenmerkend: 

Rosmolen-Geysterse Bosses 115 

Boshuizen 72 

Watermolen - Fort 52 

Beek 46 

Trans Cedron 25 

Dorpsplein 20 

Aantrekkelijker: 

Aankleden 

Dorpsplein 49 

Wandelen-Routes 15 

Groen 21 

Entrée Oostrum 12 

Aantrekkelijker: 

Wandelen 

Verenigingsleven 

Honden uitlaat 

Meer samenwerken 

“Oostrum is een mooi, hecht dorp (als import niet 
altijd makkelijk tussen te komen) met veel 
verenigingsleven, goed bereikbaar in de buurt 
van Faciliteiten Venray”  

46: 

47: 

48: 

49: 

Wat te doen aan identiteit: 

Oostrum, Dorp dat goed bezig is, 

samenwerking, tradities en 

verenigingen in ere houden 

Industrie niet verder laten 

oprukken 

Thema dorp 

Bereikbaarheid 

7,5 voor leefbaaaheid 50: 

51: 
Div, opmerkingen, zoals:  

Technische feedback op enquete 

Strooiveld Trans Cedron 

Burenruzie 

Goed werk Dorpsraad, succes 

met DOP 



Woonklimaat in Oostrum over 5 jaar: 

• Woning aanbod sluit aan bij de behoefte van de Oostrumse bevolking. 

• Er zijn voldoende kwalitatieve speelvoorzieningen. Minimaal gelijk aan de 

huidige stand gekoppeld aan de demografische groei van Oostrum. 

• Halvering van overlast van hoge waterstanden. Op dit moment 35% van de 

ondervraagde heeft hier last van. 

• Goede internet voorziening in heel Oostrum, kern en buitengebied. 

 



Akties 

• Verdiepingsslag woonvisie, 21 Juni bespreken met college. Op basis van de 

demografische ontwikkeling voor Oostrum specifiek. Gemeente maakt hier de 

verdiepingsslag en zal deze op 21 juni presenteren. 

• Richtlijnen voor prioriteren bij meerdere aanvragen uit leefbaarheidsfonds 

opstellen. 

• In kaart brengen wat er op het moment aan speelvoorzieningen is (“ist” 

situatie). 

• Met waterschap Limburg uitzoeken waarom we hoge waterstand hebben in 

Oostrum. 

• Actief steunen van het initiatief Glasweb. 

 

 



Verkeer in Oostrum over 5 jaar: 

• Minimaliseren van geluidsoverlast N270, minimaal binnen de  wettelijke 

normen. Toezien binnen werkgroep Via Venray. 

• Veilig oversteek N270 voor fietsers/ voetgangers van Mgr. Hanssenstraat – 

Witte vennenweg. 

• Het openbaar vervoerspunt rond ns-station is het eind punt voor auto verkeer. 

Geen doorgaand verkeer. 

• Verbinding van Stationsweg en Henri Dunant naar N270 om sluipverkeer door 

Oostrum te voorkomen. 

• Omleidingsroutes voor evenementen in kern, 2 weken voor aanvang 

gecommuniceerd, vanaf toegangswegen omleiden en binnen kern duidelijke 

omleidingsroute 

• Parkeren in kern integreren in verfraaiing dorpsplein mede ter ondersteuning 

van de lokale middenstand. 

• Certificaat van VVN voor verkeersveiligheid in Oostrum. 

 



Akties 

• Door VVN en wijkagent laten informeren hoe we de snelheid in de wijken 
omlaag kunnen brengen. 

• Via Venray: 

• Veilige oversteek 

• Parrallel fietsstrook N270 

• Geluidswering voor woning aan Randenrade etc. 

• Hoek Stationsweg- Mgr Hanssenstraat. Wat was de timing van Via Venray 
origineel en nu? 

• Omleidingsroute definiëren voor evenementen. Hoe dit tijdig te 
communiceren naar gemeente en inwoners? 

• Knelpunt inzichtelijk maken en met gemeente aanpakken indien nodig. 
Toetsen door veilig verkeer Nederland. (1 Stationsweg/Mgr Hanssenstr, 2 Mgr 
Hanssenstr- Valkenkampstraat, 3 Bus stop en halen/brengen school, 4 
Geijsterseweg, 5 Randenrade) 

 



Sociaal klimaat in Oostrum over 5 jaar: 

• Aanbod verenigingen op peil of verder uitgebreid. 

• Vrijwilligers functies zijn gecombineerd om de druk op het aantal vrijwilligers 

te verlichten. Denk aan secretariaten, financiële administratie en leden 

administratie. 

• Watermolen is een ontmoetingsplek voor diverse dorpsactiviteiten. Denk aan 

sport, oranje comité, St. Maarten etc. 

• Jeugd/jeugdigen zijn betrokken bij het Oostrums verenigingsleven. 

• Statushouders en arbeidsmigranten zijn volledig geïntegreerd en kleinschalig 

gehuisvest. 

 



Akties 

• Wat is de “ist” situatie voor het huidige verenigingsleven. 

• Bijeenkomst (20 september) verenigingen 2.0 om voortbestaan vereniging in 

kaart te brengen. Volgende onderwerpen zullen hier besproken worden: 

• Vrijwilligers 

• Aanwas 

• Betrokkenheid jeugd 

• Het huiskamer project verder ontwikkelen om samenwerking te stimuleren 

denk hierbij aan samenwerking tussen diverse comités verenigingen en 

stichtingen. 



Veiligheid in Oostrum over 5 jaar: 

• Behoud het gevoel van veiligheid. > 90% 

• Stationsomgeving is in de laatste jaren van een 5 naar een 8 gegaan. Over vijf 

jaar is het doel om weer een 8 of hoger te score. 

• Aanpakken van de locaties die als onveilig worden aangemerkt. 

• Verlichting op verschillende locaties 

• Sportpark 

• Buurt app opgericht in iedere wijk van Oostrum die een link heeft met 

wijkagent(e). 

• Vergroten van de sociale controle 

 



Akties 

• Opzetten van buurt apps structuur met wijkagent 

• Onveilige situaties kenbaar maken bij gemeente en wijkagent. 

• Sportpark bij sportvereniging neerleggen. 

• Preventie event gehouden 13 mei 2017. 

• Blijven participeren in Maaslijn-overleg. 

 

 



Voorzieningen in Oostrum over 5 jaar: 

• De vraag naar een buurtsuper is nagenoeg verdwenen. Dit door alternatieve te geven 
voor de buurtsuper. 

• Voorzieningen niveau is op peil gebleven of verder ontwikkelt. 

• School, peuterspeelzaal en BSO 

• Oesterham / Watermolen 

• Kerk 

• Horeca ,Toerisme, Detailhandel 

• Huiskamer project wordt gezien als een extra voorziening waar verbinding wordt 
gemaakt tussen verenigingen, stichtingen en hulpbehoevende. 

• Lokaal een pakket bezorg punt. 

• Juiste balans van m2 voor kwalitatieve voorzieningen. Niet meer maar beter. 

• Elektrificatie van spoorlijn is gereed. Stationsgebouw vernieuwd / opgeknapt met 
extra voorzieningen. 

• Denk aan: bewegwijzering, commerciële voorziening, voorzieningen ter ondersteuning van 
mobiliteit. 



Akties 

• Schoon door de poort, verbouwing Oesterham. 

• D’n Oesterham is multi-functioneel en breder inzetbaar. 

• Visie ontwikkelen/bestemming voor kerkgebouw samen met kerkbestuur en 

parochie. 

• Huiskamer project vragen om de vraag naar de buurtsuper verder uit te 

zoeken. 

• Denk aan: Plus benaderen wat de mogelijkheden zijn. 

• Pakket bezorgpunt neerleggen bij de OOZO of huiskamer project. 

• Open buiten werktijden, kluisjes 

• Aanpakken van wachttijden spoorweg overgang zeker bij meer treinen. 

• Overleg opstarten met directie school, BSO en peuterspeelzaal. 

 



Natuur, Milieu en recreatie in Oostrum over 5 

jaar: 

• Nieuwe interactieve wandel- en fietsroutes leiden door het Oostrums 

landschap, Geijsterse bossen en langs alle kenmerkende gebouwen. 

• Alle groene landschapselementen blijven behouden en er is geen verdere 

uitbreiding van industrie. 

• Industrie is afgeschermd door groenzones. 

• Er zijn voldoende honden uitlaat- en ontmoetingsplekken. 

• Minimaal overlast van hoge stank door industrie. 

 

 

 

 

 



Akties 

• DOP afstemmen met POL. 

• Regelgeving voor industrie op Sparredreef en BAM terrein bekijken. 



Bestuurlijk klimaat Oostrum over 5 jaar: 

• Oostrum heeft een dorpscoöperatie die synergie, samenwerking, 

communicatie, zorg en welzijn bevordert. 

• Actieve houding van de dorpsraad bij het informeren over gemeentelijke en 

provinciale ontwikkelingen aan de inwoners. 

• Goede wisselwerking tussen dorpsraad en gemeente. Waarbij beiden een 

actieve houding hebben. 

• Vergroten van de betrokkenheid / participatie van alle leeftijdscategorieën 

bij het werk van de dorpsraad. 

 



Akties 

• Groep <25 jaar betrekken bij het werk van de dorpsraad. 

• Wat is de mening van <25 jaar. Input voor de DOP 

• Bij jeugd allemans rond gaan met vragenlijst 

• O&O van Raayland een onderzoek laten doen. 

• Ontwikkeling “huiskamer” project volgen. 

• Wat is ons communicatie plan (bijv. bij publicaties). 

• Ons laten informeren door experts 

• Lichtkrant bij de pinautomaat met de agenda van activiteiten/evenementen 

Oostrum. (gesponsord door de OOZO?) Locaties? 

 



Identiteit-Leefbaarheid Oostrum over 5 jaar: 

Visie 

• Oostrum blijft zijn eigen identiteit behouden en wordt geen wijk van Venray.  

• >90% van de mensen voelt zich verbonden met en is trots op Oostrum. 

• Oostrum is een themadorp zoals Lottum een “Rozendorp” is.  

• Verfraaiing van het dorpsplein en aankleding bij de entree van het dorp zal 

dit thema ondersteunen. 

• Oostrum heeft een samenwerkingsverband met een ontwikkelingsdorp en 

ondersteunt deze financieel met ingezameld geld door gezamenlijke 

fondswervingsactiviteiten. 

 

 



Akties 

• Werkgroep oprichten voor verfraaiing dorpsplein. Deze denkt tevens na over 

identiteit van/voor Oostrum. 

• Verbindingsdorp 

• Onderzoek hoe we een verbinding/partnership aan kunnen gaan met een 

ander dorp. 

 



Voor en door Oostrum 

 

 

 

 

 

• En nu SAMEN aan de slag 


