
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 13 maart 2018 
 

1. Opening door de voorzitter 
 
Hierin nogmaals verteld wie de dorpsraad is en wat de taken zijn. 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Niet gewijzigd 
 
3. Notulen openbare vergadering d.d. 10 oktober 2017 
 
Zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
4. Presentatie Aviko Rixona geur- en geluidsoverlast 
 
Aviko heeft geuroverlast bekeken en besloten dit op brede schaal aan te pakken. 
Daarom voor zomer 2018 nog geen oplossing. Zomer 2019 zou project klaar moeten 
zijn. Op aktielijst om voortgang te controleren. 
 
Geluidsoverlast: Volgens metingen is geluid 10 db te hoog. 17 mei 2018 zouden 
geluiddempers geplaatst moeten zijn. Op aktielijst om voortgang te controleren. 
 
5. ingekomen en uitgaande stukken 
 
Bomen Randerade: Zie punt 8 
 
Indeling wijkagent: Venray wordt verdeeld is 2 gebieden (west en oost). Oostrum 
valt onder Oost met 4 wijkagenten 
 
Aanvragen leefbaarheidsfonds: zie punt 6 
 
Vaststellingsbeschikking periodieke subsidie 2018 – 2021: Voor het jaar 2018 is de 
vastgestelde subsidie van de gemeente € 6790,-- (was € 6933,--) 
 
6. Aanvragen leefbaarheidsfonds  
 
Kleding jongens jeugdraad van 11: Voor 10 kostuums voor de carnavalsjeugdraad is 
een bedrag van € 1.111,11 gereserveerd. 
 
Oranje comité: diverse aktiviteiten voor de jeugd tijdens koningsdag. Bedrag van 
maximaal € 500,-- beschikbaar gesteld. Structurele aanvragen zal in de toekomst 
beperkt worden tot 3. 
 
7. Financieel jaarverslag 
 



Het financieel verslag van de dorpsraad en oostrums weekblad is gepresenteerd 
tijdens de vergadering. De kascontrolecommissie bestaande uit Jan Willem Bruijsten 
en Hilde Willems 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 over 2018 door Derk Ederveen en Hilde Willems. 
 
 Kort financieel verslag: 
Op 1 januari 2017 en 31 december 2017 bedroeg het saldo van de betaalrekening € 
48,- respectievelijk € 157,-. En op 1 januari 2017 en 31 december 2017 bedroeg het 
saldo van de spaarrekening € 28.540,- respectievelijk € 29.594,-.  
Het eigen vermogen van de dorpsraad bedroeg op 31 december 2017 € 26.035,-.  
Dit eigen vermogen ligt onder/boven* de drempel van tweemaal de gemeentelijk 
jaarsubsidie (organisatie- + leefbaarheidssubsidie). Ons vermogen lag in 2014 al 
boven de drempel en wij hebben toen schriftelijke toestemming gevraagd aan en 
gekregen van het College van B&W om ons vermogen in te zetten voor de volgende 
projecten:  
Reservering Aankleden dorpsplein/infomasten €17.500  
Reservering Oostrum’s Weekblad €5000,-  
De stand van zaken van deze projecten is: De reservering van het Oostrum’s 
weekblad blijft staan.  
Verder hebben we nu een reservering opgenomen voor het verfraaien van het 
dorpsplein en/of infomasten.  
Tijdens de vergadering waren er hierover verder geen vragen of opmerkingen.  
De reservering is vorig jaar in een vooraankondiging gedaan. Tevens zal naar alle 
waarschijnlijkheid het aantal aanspraken op het leefbaarheidsfonds stijgen door meer 
en betere communicatie naar de dorpsbewoners  
 
8. Wijzigingen in de groenvoorziening 
 
Bomenkap: Gemeente Venray aanwezig voor uitleg procedure kappen bomen. 
 
Op de Vlasakker was 1 boom ziek, met de kans op besmetting van de andere 
bomen. Aan de buurt (bewoners met zicht op bomen) zijn 3 opties voorgelegd. 
Verreweg grootste meerderheid heeft gekozen voor kap alle bomen. Komen aan 1 
kant nieuwe terug. Geen wegingsschema gebruikt. 
 
Op de Randerade is 1 aanvraag voor kap enkele bomen. Hier is wegingsschema 
gebruikt. Bomen blijven staan. Eens in de 3 jaar snoeien. 
 
Actiepunt voor dorpsraad is hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Welke 
bewoners mogen meedoen in het wegingsschema. 
Bij kap boom in bebouwde kom dient er minimaal 1 boom in bebouwde kom worden 
teruggeplaatst. 
 
Bloembakken: Nieuwe bloembakken worden zsm geplaatst.  
Er dient structureel overleg te komen tussen groenploeg/dorpsraad/KBO 



9. Stand van zaken en mededelingen (via onepagers): 
 
Huiskamerproject: 
Is servicepunt geworden. 
Doel van het servicepunt  is om te verbinden. (hulp) vraag en aanbod bij elkaar 
brengen. Versterken leefbaarheid, zorg&welzijn. 
Volgende stappen is meer bekendheid geven via flyers, posters en sociale media. 
Website app opzetten via werkgroep/gemeente projecten “pluggen”. 
 
Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/stationsweg: 
De bult is afgevlakt. Na gesprekken met gemeente is vast komen te staan dat aan de 
fysieke inrichting niets meer gaat veranderen, omdat de gemeente aangeeft een 
juiste invulling te hebben gegeven. Gedrag van weggebruikers in de gaten houden 
en eventueel op aanspreken. Geen verdere concrete acties meer. 
 
Via Venray: 
Update leunseweg/N270 uitgesteld. 
 
Woningbouw Oostrum Oost: 
Geen update. 
 
Glasweb Venray: 
22 mei zal er nogmaals een avond in de Oesterham worden georganiseerd door 
glasweb voor informatie aan de bewoners. Hierna nog 2 of 3 inschrijfavonden. 
 
Buurt whatsapp: 
Er zijn inmiddels 300 nummers ingeschreven voor de buurt whatsapp. Er is een 
budget van max. € 1000,-- voor het aankopen van ongeveer 10 whatsapp borden. 
 
Gebiedsgericht werken gemeente: 
Ieder dorp of wijk krijgt eigen gebiedswerker. Voor Oostrum is dat Jan Raedts uit 
Oostrum. 
 
Opknappen Oesterham: 
Start buiten renovatie in mei 2018. 
Sloopfeest zaterdag 23 juni 2018, daarna binnenrenovatie. 
Verbouwing gereed eind september 2018. 
In de planning een openingsfeest/open dag. 
 
7. Rondvraag: 
 
Bas Künen: Binnen de dorpsraad gaan we bespreken, hoe om te gaan met politiek 
getinte advertentie in oostrums weekblad. 
Wim van Delft:Niet parkeren in watermolenstraat tot voorbij Oesterham. Dit omdat 
er veel geparkeerd wordt voor te pinnen. 
Wordt meegenomen in DOP. 
 
Het openen van dorpplein voor parkeren is alleen bij evenementen. 


