
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 9 oktober 2018 
 

1. Opening door de voorzitter 
 
Hierin nogmaals verteld wie de dorpsraad is en wat de taken zijn. 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Bij agendapunt 7 wordt verkeerstelling toegevoegd. 
 
3. Notulen openbare vergadering d.d. 13 maart 2018 
 
Zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
4. ingekomen en uitgaande stukken 
 
Definitieve vaststelling subsidie 2017 bedraagt € 6933,-- 
 
Leefbaarheidsbudget: 
Kermiscomité: diverse kermisaktiviteiten 2018 voor maximaal € 919,75 is 
goedgekeurd. 
John Hauser: Ondersteuning project Naeve de kerk van Frans Pollux voor € 1000,-- 
Afgewezen vanwege commercieel karakter. 
 
5. Voorstellen 
 
Als nieuwe leden van de dorpsraad hebben zich voorgesteld Michel Verstappen en 
Wendy Janssen. 
 
6. Mobile homepark Venray (opvang arbeidsmigranten) 
 
Het plaatsen van 60 mobile homes van maximaal 4 personen per mobile home. 
Totaal maximaal 240 plaatsen voor de opvang van arbeidsmigranten short stay (0-1 
jaar). 
Tussen Henri Dunantstraat /stationsweg / A73 met de oprit naast Vera. Oppervlakte 
van 2,5 ha. 
Het plan is tijdelijk voor 5 jaar en hoeft alleen door B&W worden goedgekeurd. Het 
kan voor maximaal 5 jaar worden verlengd (hiervoor moet nieuwe vergunning 
worden verleend). Totaal dus maximaal 10 jaar. 
Op de campus komt 24/7 professioneel service en beheer. 
Vanuit dorpsraad Oostrum zitten 2 leden in de klankbordgroep.  
 
Punten voor in de klankbordgroep: 

 De ontsluiting rechtstreeks op H. Dunantstraat is gevaarlijk. Zou dit kunnen 
lopen via bestaande ontsluiting Hulst 1. 

 Hopelijk versnelde aanleg weg tussen H. Dunantstraat en stationsweg langs 
A73 om centrum Oostrum te ontlasten. Er is een brief gestuurd naar B&W en 
gemeenteraad over deze eerste 2 punten. 



 Hoever moet park van A73 afzitten ? 

 Is het historische grond ? 
 Is er een fietsenstalling ? 

 
7. Stand van zaken en mededelingen (via onepagers): 
 
Via Venray: 
Huidige oversteek N270 naar sportpark blijft. Geen extra geluidswerende 
maatregelen langs N270 tussen rotonde mgr Hanssenstraat en rotonde 
evenementenhal. Parallelle fietsstrook tot station. Viaduct Leunen blijft. 
Circa 2 jaar vertraging. Realisatie tussen Q3 2020 en Q4 2021. 
 
Woningbouw Oostrum Oost: 
Er is op dit moment een patstelling waarbij de dorpsraad probeert de zaak los te 
trekken. Dorpsraad wil sturen op proces maar niet op inhoud (dorpsraad is geen 
partij) 
 
Glasweb Venray: 
Oostrum heeft voldoende aanmeldingen en daardoor gaat de glasvezel door. Tot 31 
oktober 2018 is er nog de mogelijk tot inschrijving waarbij geen aanlegkosten 
worden gerekend. Tot 31 oktober 2018 nog 3 inschrijfavonden in Oostrum. 
 
Buurt whatsapp: 
In Oostrum zijn op diverse plaatsen borden gehangen over buurt whatsapp. Men kan 
zich nog altijd opgeven in 1 van de 4 whatsappgroepen. Project wordt hiermee 
afgesloten. 
 
Paschalis: 
Er waren geruchten dat er wederom een nieuwe eigenaar was voor Paschalis en dat 
er waarschijnlijk arbeidsmigranten in zouden worden geplaatst. Er is wel weer een 
nieuwe eigenaar maar er komen geen arbeidsmigranten. Navraag gedaan bij 
wethouder en nieuwe eigenaar. Nieuwe eigenaar wil plannen komen uitleggen als ze 
concreter zijn. Wordt kloosterhotel. 
 
Aanpassing spurkterdijk: 
Spurkterdijk wordt aangepast vanwege landbouwroute. Informatieavond geweest 
waarbij Stationsweg niet is uitgenodigd. Er komen 50% meer bomen als wordt 
gekapt. Er komt geen extra verlichting. 
Actie: Bij grote drukte crematie of begrafenissen wordt er veel geparkeerd langs de 
Spurkterdijk (gevaarlijk). 
 
Aviko Rixona: geuroverlast en maatregelen 
Van Parc de witte vennen is een verzoek binnengekomen bij Aviko Rixona om op te 
treden tegen de overlast. Het betreft Geur- en geluidsoverlast. Er zijn gerenormeerde 
bureaus ingeschakeld die diverse metingen doen. Verwachting uitslag okt/nov 2018. 
Navraag uitslag op aktielijst. 
2 nieuwe klachten geluidsoverlast wonende aan Gevlecht en Sparrendreef. Verder 
geen klachten vanuit verrgadering. 



Verkeerstelling Oostrum: 
Verkeerstellingen leveren op dat er o.a. veel te hard wordt gereden op Geijsterseweg 
(Zomp – Lange Ven) en Mgr. Hanssenstraat. Verder is er geen telling gehouden op 
Geijsterseweg binnen de kom.  
Actie: Gaan hier mee aan de slag met gemeente. 
 
8. Rondvraag: 
 
Klacht over slecht zicht borden op N270 (rotonde evenementenhal – A73). Oplossing 
snoeien struiken. Nemen contact op met betreffende instantie. 


