
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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                         Activiteitenkalender   2019 
                             Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

AUGUSTUS  
  
6 Kevelaer (3-dorpen) KBO
11 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
  

SEPTEMBER  
  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) KBO
9 Creamiddag & Bewegen KBO
10	 Kermisfietstocht	 KBO
11 Inloopmorgen KBO
13	 Najaarscompetitie	 TCO
14	 Fiets	&	Feestavond	 TCO
15 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16	 Theatergroep	Zorggeluk	(3-dorpen)	 KBO
17 Kienen KBO
18 Inloopmorgen KBO
19	 Proeverij	&	Lezing	 ZijActief
21	 Uitwisseling	met	‘t	Löbke	(in	Oostrum)	 TCO
23 Creamiddag & Bewegen KBO
25 Inloopmorgen KBO
20	 Najaarscompetitie	 TCO
27	 Najaarscompetitie	 TCO
29 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
30	 Marciënne	(Breifabriek)	(3-dorpen)	 KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag van de Ouderen KBO
3	 Digitale	Opsporing	 ZijActief
3 Inloopmorgen KBO
4	 Najaarscompetitie	 TCO
7 Creamiddag & Bewegen KBO
8 Kienen KBO
9 Inloopmorgen KBO
10	 Herfstwandeling	 KBO
11	 Najaarscompetitie	 TCO
13 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum 



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 
openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  
of als u vragen of meldingen van praktische aard                       

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

  Zaterdag 10 Augustus 09.00-12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

  2019 - ROOSTER - 2019
           Gezellig Zondagmiddag
  
25 Aug 
15 Sept 
29 Sept 
13 Okt 
27 Okt 
10 Nov 
24 Nov 
8 December 
22 December 

Agenda

10 aug. Inzamelen oud papier

24 aug. Inzamelen oud papier



Zondag 11 aug. 9.30 uur: Hoogmis ter ere van Maria-Tenhemelopneming 
           met zegening en uitreiking van de kruidwissen!  
                 (Pastoor) (samenzang) 

 zeswekendienst Truus Claessens-Christians,  
 Jo Hoex-Clephas,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 13 aug. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zondag 18 aug. 10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Geijsteren!
                   (Pastoor Koen Wauben) (Koor Geijsteren)  

  Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl                                                       

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.   

 In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
 dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.           
    

 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     Aanstaande zondagmiddag is de Watermolen weer geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.  

  

 Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.  
 Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
 Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom. 
 Kijk in de activiteitenkalender voor de data. 
 

           Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 

 
 
Landelijke rijvereniging Meerlo organiseerde op donderdag 1 augustus een 
dressuurwedstrijd voor paarden. 
Aukje Poels kwam met haar paard Elan uit in de klasse Z1.                                                                            
En behaalde een 2e prijs met 209 punten. 
 

 





 
Aan de bewoner en/of ondernemer van dit adres 

15 juli 2019 

Beste bewoner en/of ondernemer, 
 
Op vrijdag 16 augustus verwelkomen wij de grootste wielerronde van Nederland in onze gemeente: de Binckbank 
Tour 2019. In deze brief voorzien wij u van aanvullende informatie over de BinckBank Tour in Venray.  Let wel: 
mogelijk ontvangt u deze brief twee keer, bijvoorbeeld als bewoner en tevens als  ondernemer binnen de 
gemeente Venray. Dit is niet te filteren uit onze database. 
Aan alle ondernemers: mocht u met meerdere bedrijven op één adres zitten, verzoeken wij u om deze brief 
onderling te delen. Alvast bedankt hiervoor! 
 
Dagindeling BinckBank Tour Venray 

Wat staat er allemaal te gebeuren op vrijdag 16 augustus? Onderstaande dagindeling geeft u een globaal 

overzicht. 

 06.00 uur start opbouw finishgebied Stationsweg t.h.v. Kruidenlaan-ingang Vincent van Gogh Instituut. 

 13.00 – 14.30 uur ploegentijdrit voor amateurs op het lokale parcours en aankomst bussen van de 
wielerploegen. 

 15.00 – 17.00 uur binnenkomst profwielrenners BinckBank Tour in Venray en zij zullen de lokale ronde 
3,5 keer rijden. Het parcours is tussen 15.00 – 17.00 uur volledig afgesloten. 

 16.45 uur finish en direct daarna de prijsuitreiking bij de finish. 

 17.00 uur alle wegen weer vrij, het finishgebied (Stationsweg t.h.v. Kruidenlaan) zal vanaf 21.00 

uur weer vrij voor verkeer. 

 
Verkeersmaatregelen 

Op vrijdag 16 augustus a.s. gelden onderstaande verkeersmaatregelen. Wij verzoeken u om hier alvast 

rekening mee te houden. 

 Vanaf 06.00 uur wordt er gestart met de opbouw van de finishlocatie aan de Stationsweg. Vanuit 

veiligheidsoverwegingen zal een deel van de Stationsweg de hele dag afgesloten worden voor 

verkeer (tussen rotonde Stationsweg- Oostsingel en de St. Servatiusweg). 

 Op de bijgevoegde kaart (zie ommezijde) is de route en oversteekpunten aangegeven, waar 

gemotoriseerd verkeer de binnenring van het parcours in en uit kan. Fietsers en voetgangers kunnen 

overal oversteken. Houd rekening met drukte rondom deze oversteekpunten. Het lokale parcours 

(paarse lijn vanaf opkomst ronde in Leunen) is tussen 15.00 – 17.00 uur volledig afgesloten. 

 Zowel de A73 alsook de N270 zijn de gehele dag beschikbaar. Hierdoor is Venray via diverse wegen 

bereikbaar. 

 De bussen van alle wielerploegen worden geplaatst tussen de rotondes Noordsingel-Oostsingel en 

Oostsingel-Stationsweg en een deel op het deel Stationsweg voorbij de rotonde met Oostsingel 

richting de Raadhuisstraat (tot aan Bongerdstraat). Deze wegen zijn vanaf 13.00 uur afgesloten voor 

verkeer. 

 Ook zijn die dag enkele bushaltes rondom het parcours van Venray niet in gebruik en wordt de 

dienstregeling door Arriva aangepast. Meer informatie vindt u op www.arriva.nl. 

Tip: bereid u en/of uw bedrijf nu alvast voor op eventuele uitdagingen op 16 augustus. Denk hierbij aan 

bevoorrading van uw bedrijf, vertrek of thuiskomst van uw werk of persoonlijke zorg die u nodig hebt. 

 
  



Vragen? 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u hiervoor terecht bij de projectleider van    

de gemeente Venray; Jaap Litjens. Hij staat u graag te woord om eventuele vragen te beantwoorden. Hij is 

te bereiken via Jaap.Litjens@venray.nl. Daarnaast is er meer informatie te vinden op de website van 

Stichting Wielerpromotie Venray: www.binckbanktourvenray.nl.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Gemeente Venray 

Stichting Wielerpromotie Venray 
 

 
 

 
 
 = gemotoriseerde oversteekplaatsen 
 

           = richting die wielrenners fietsen 
 
    = finish 
 
 
    = bussen van wielerploegen geplaatst 
 
 
 
 
 



 

Zomeravond-driedaagse in de natuur 
 
 

 
 
Zoals elk jaar organiseert IVN 
Geijsteren-Venray een zomeravond-
driedaagse in drie verschillende 
natuurgebieden. Op dinsdag 13, 
woensdag 14 en donderdag 15 
augustus starten we om 18:30 uur 
(tot ± 21:00 uur). Deelnemers kunnen 
kiezen of ze aan één, twee of alle drie 
de activiteiten meedoen. Deelname is 
gratis, aanmelden is niet nodig. Voor 
de wandelingen adviseren we goede 
wandelschoenen. De wandelingen 
zijn niet geschikt voor wandelwagens 
of rolstoelen.                                                                   
Kijk op www.ivn-geysteren-venray.nl 
voor meer informatie. 
 

 
 
Dinsdagavond 13 aug: Overloonse Duinen 
 
Startpunt: Parkeerplaats bij het Oorlogsmuseum in Overloon (gelegen aan de Bergkampweg in Overloon).  
De Overloonse Duinen is een verzamelnaam van een aantal natuurgebieden die op een voormalige stuifzandrug ten 
zuiden van het dorp liggen. Naast stuifduinen vindt men er (naald)bossen, heiderestanten en jeneverbesstruwelen.                 
De wandeling komt ook langs het Schaartven, een voormalige moeraslaagte die in de vorige eeuw is uitgegraven voor 
zandwinning. 
 
Woensdagavond 14 aug: Fietsommetje tussen Peel en Maas 
 
Startpunt: Parkeerplaats bij de St Antonius en Nicolaaskapel in Groeningen (Groeningsestraat 19,                             
parkeerplaats via de Schans). 
Deze circa 15 km lange route loopt langs de Oeffeltse Raam, de St. Jansbeek, de Honds-, Vortumse- en Groeningse 
Bergen en de Maasheggen. Landschappelijk gezien komt er een variatie aan landschapsvormen voorbij en ook aan flora 
en fauna onderweg zal geen gebrek zijn. Maar ook cultuurhistorie komt aan bod. De tocht voert langs kastelen en 
kapellen en door oude agrarische nederzettingen. 
 
Donderdagavond 15 aug: Heidse Peel  
 
Startpunt: Heidsepeelweg in Ysselsteyn (vanuit Venray via de Deurneseweg, bij de rotonde linksaf richting Ysselsteyn. 
Eerste weg, bij herberg de Peel, links af en circa 1 km doorrijden).  
De Heidse Peel is een van de mooiste natuurgebieden van Yssesteyn, met zijn zeldzame planten als navelblad, 
zonnedauw, lavendelheide, veenmos en nog veel meer. Het peelven zit vol kikkers en salamanders.                                                            
De tocht gaat door bos, langs ontgonnen akkers en het peel- en defensiekanaal. De wandeling gaat ook door een stukje 
‘echte Peel’ en dat is in zoverre riskant dat deelnemers moeten uitkijken dat ze niet terecht komt in een turfput, die 80 
jaar geleden is gegraven. Het is raadzaam om bedekkende kleding te dragen i.v.m. muggen en teken.   
 
 
 



 

  Zelf geen tijd of zin om uw tuin te 
onderhouden?  

Wij doen het graag voor u.  
 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 



Nieuwsbrief N270
september 2017
Nieuwsflits reconstructie N270/Langstraat
Juli 2019

Bestemmingsplan
Na het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Deurne eind 
2018 zijn er 18 beroepen binnen gekomen.
De Raad van State buigt zich over de beroepen en bepaalt of de beroepen gegrond zijn 
of niet. De doorlooptijd hiervan is lastig te voorspellen. In veel gevallen is dit tot een jaar 
na terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan. Verwerpt de Raad van State 
de beroepen, dan is daarna het bestemmingsplan onherroepelijk. Als de Raad van State 
een beroep gegrond verklaart, zijn er meerdere opties mogelijk. 

Grondverwerving
Voor het realiseren van de nieuwe weginrichting is meer grondoppervlakte nodig, onder 
andere omdat er kruispunten en parallelwegen komen, fietspaden breder worden en 
wateropvang noodzakelijk is. 
Gesprekken met grondeigenaren lopen parallel aan de bestemmingsplanprocedure zodat 
de aanleg zo snel mogelijk kan starten indien het bestemmingsplan onherroepelijk is 
verklaard. 
Het doel van de provincie is om zo goed mogelijk met de betrokkenen tot een overeenkomst 
te komen. Lukt dit niet dan kijkt de provincie naar de mogelijkheid om de gronden te 
onteigenen, dit om de veiligheid van de Langstraat zo snel mogelijk te kunnen verbeteren. 
De aanbesteding van het werk start als het bestemmingsplan onherroepelijk is en er 
voldoende gronden aangekocht zijn.

Geluidsanering
Tegelijk met de bestemmingsplanprocedure loopt ook de procedure om tot maatregelen 
te komen in verband met de geluidbelasting vanuit de N270. In het kort wil dit zeggen, 
dat geluidsmaatregelen zijn onderzocht voor woningen die in het verleden zijn benoemd 
als zogenoemde ‘saneringswoning’. Saneringswoningen zijn woningen die op 1 maart 
1986 een te hoge geluidsbelasting ondervonden als gevolg van een weg en op een lijst 
van het Rijk zijn geplaatst. De inhoudelijke informatie van dit onderzoek is opgenomen 
in twee rapporten die bij het (ontwerp)bestemmingsplan N270 Langstraat en het 
ontwerpsaneringsprogramma zijn toegevoegd.

Op 15 januari 2019 hebben burgemeester en wethouders van Deurne voor de woningen, 
die een geluidsbelasting ondervinden vanwege de ‘Helmondsingel en Langstraat” een 
saneringsprogramma bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ingediend. 
Mede op basis van het saneringsprogramma heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat bij besluit van 14 mei 2019 voor deze woningen de ten hoogste toelaatbare 
waarde van de geluidsbelasting vanwege de “Helmondsingel en Langstraat” vastgesteld. 
Het besluit en de bijbehorende stukken, waaronder het saneringsprogramma liggen nog tot 
19 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis. 

De provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Deurne richten de N270 
tussen Deurne en de grens met 
Limburg opnieuw in. Hiermee willen 
zij de veiligheid, doorstroming en 
leefbaarheid op en rond de weg 
verbeteren.

Tijdens de reconstructie van de N270 worden 
onder andere de volgende aanpassingen 
doorgevoerd:
• Het maken van 3 kruispunten ter hoogte van 

de Oude Graaf/Riet en Nachtegaalweg en 
een bij de Limburgse grens. De kruispunten 
worden voorzien van verkeerslichten.

• Het veiliger maken van de weg door 
alle erfaansluitingen  te verwijderen en 
parallelwegen  aan te leggen.

• Het verbeteren van de fietsvoorzieningen.
• Het uitvoeren van onderhoud van de 

hoofdrijbaan van de N270.
• Het versterken van landschapelijke 

inpassing. 
• Het vernieuwen van openbare verlichting en 

bewegwijzering.



Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van Provincie Noord-Brabant

Redactie
Sjef Wilgers
Omgevingsmanager N270

Fotografie en illustraties
Provincie Noord-Brabant

Opmaak
Studio Van Elten

Met het indienen van het saneringsprogramma is ook een voorbereidingssubsidie aangevraagd voor het 
uitvoeren van een bouwkundig onderzoek van de saneringswoningen. Uit dit onderzoek moet blijken of 
woningen in aanmerking komen voor maatregelen aan de gevel en, zo ja, welke maatregelen dat zijn. 
Het is nu nog niet te benoemen wanneer dit onderzoek gaat plaatsvinden, omdat de subsidie nog niet is 
verleend. Het is wel zo dat het onderzoek naar het geluidsniveau in de woningen en eventueel te nemen 
maatregelen onafhankelijk gepland wordt van de reconstructie van de N270 Langstraat. Zodra de subsidie is 
ontvangen, wordt er gestart. Hierover volgt nader bericht.

Mocht u specifiek over de geluidsanering vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Luuk Stortelder van 
de gemeente Deurne via het algemene nummer van Deurne: 0493 38 77 11.

Planning
Op basis van bovenstaande zijn we genoodzaakt om de planning aan te passen. Naar verwachting geldt nu 
de volgende planning voor de reconstructie: 

Wanneer Mijlpalen

Februari 2020 bestemmingsplan onherroepelijk

Juni 2020 aanbestedingsprocedure aannemer afgerond (zonder onteigening t.b.v. 
grondverwerving)

Juni 2021 aanbestedingsprocedure aannemer afgerond (met onteigening t.b.v. 
grondverwerving)

oktober 2022 reconstructie gereed

We wensen u een fijne vakantie toe.



Gezellig en geslaagd Jeu de Boules 3-Dorpen-tournooi  te Oirlo.                                                                                             
                                                                                                           
De hele dag werd onder zeer aangename weersomstandigheden het jaarlijkse 
toernooi gespeeld. Jeu de boulers uit Castenray, Oirlo en Oostrum wedijverden 
gezellig om de hoogste eer. 
 Voor de slotronde waren daarvoor nog veel (onbekende) kandidaten. 
Uiteindelijk eindigden 2 boulers gelijk en moest om de eerste plaats gegooid worden  
De gelukkige was Theo Verheijen uit Oostrum en op de 2e plaats eindigde 
plaatsgenoot Gerrit  Pelzer. De derde plek was voor Oirlonaar Louis Voermans,                 
dat op slechts 1 puntje. De poedelprijs belandde bij Martin Frederix. 
Op de website: www.kbo-oostrum.nl zijn enkele foto’s geplaatst. 
 
 
 
                                                 

7 juli tot 15 augustus
gesloten wegens vakantie

Aan onze leden, 
 
Met de komst van Glasweb in Oostrum kan het zijn dat uw emailadres gewijzigd wordt. 
Voor onze administratie is het juiste e-mailadres belangrijk voor de bereikbaarheid naar u toe. 
 
Deze adreswijziging kunt u doormailen naar onze ledenadministratie 
gerrydaniels@home.nl      of 
 
via onze website www.kbo-oostrum.nl  → de contactlink                 
 
 
 
 



 


