
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 14 mei 2019 
 

1. Opening door de vicevoorzitter 
 
Hierin nogmaals verteld wie de dorpsraad is en wat de taken zijn. 
Speciale aandacht ook nog voor het servicepunt. Wat doen ze zoal en zijn geopend 
op woensdag. Tot op heden komen er niet veel servicevragen binnen. 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Niet gewijzigd 
 
3. Notulen openbare vergadering d.d. 9 oktober 2018 
 
Zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
4. Gezinhuis de Eekhoorn 
 
Pand gekocht aan de Mgr. Hanssenstraat 15A die wordt ingericht voor 
jongvolwassene die hulp nodig hebben bij zelfstandig wonen. Bewoners hebben geen 
criminele of drugsachtergrond. Het gaat in totaal over 4 woonstudios met een 
dagelijkse begeleiding. Gemiddelde doorlooptijd zal ongeveer 1 jaar zijn.  
Verwachting realisatie eind 2019 na verbouwing. 
 
5. Klooster St. Paschalis 
 
Er ligt aanvraag bij de gemeente door Teleport hotels om van Paschalis een 
Kloosterhotel te maken. Het is de bedoeling om het unieke karakter te behouden. 
In totaal komen er 90 kleine, 20 familie en 50 luxe kamers. Er komt geen restaurant, 
alleen mogelijkheid tot ontbijt in de kapel. Werkgelegenheid ongeveer 20 tot 40 fte. 
Er lopen op dit moment nog enkele onderzoeken zoals o.a. een vleermuisonderzoek. 
Er wordt op gewezen dat er geen aanvraag ligt bij de gemeente voor de opvang van 
arbeidsmigranten in dit pand. 
 
6. Voorstellen politieagente Ester Kessels 
 
Esther is wijkagente voor Oostrum/Oirlo en Castenray. 
Voor vragen of meldingen esther.kessels@politie.nl 
 
7. ingekomen en uitgaande stukken 
 
Aanvragen leefbaarheidsfonds:  
Eenmalig bedrag van € 2000,-- uitbetaald aan d’n Oesterham voor 2 aluminium 
podiumtrappen. 
 
Spoorwegovergang Mgr. Hanssenstraat: 
Klachten vanwege te lange tijden dat het spoor gesloten is. 
Krappe keertijd 



 Als de kerende trein op tijd aankomt, wordt de vertrekrijweg richting 
Nijmegen kort voor geplande vertrektijd ingesteld. De trein vertrekt dan in 
principe op tijd en er is nauwelijks onnodige dichtligtijd. 

 Als de kerende trein te laat aankomt, wordt de vertrekrijweg richting 
Nijmegen ingesteld o.b.v. een gemiddelde keertijd. Doet de machinist er 
langer over, dan ontstaat extra dichtligtijd. Het te laat aankomen is ook voor 
de treindienst ongewenst. 
Daarom wordt de dienstregeling in september gewijzigd om de keertijd te 
verruimen. De trein komt dan vaker op tijd aan waardoor de extra dichtligtijd 
niet meer optreedt. Het verwachte effect op een reductie van dichtligtijd is 
hoog. 

Handmatige rijweginstelling 
Rijwegen voor een trein worden automatisch ingesteld door een computer 
(ARI) en binnen deze computer wordt rekening gehouden met de 
aanwezigheid van de overweg door een instrument die de instelling van deze 
computer tot op seconden kan vertragen om zo de dichtligtijd van de overweg 
te beperken. Dit instrument heet het  AAC. Het AAC , dat sinds een paar jaar 
de dichtligtijd beperkt, werkt alleen met ARI. Ik ben op locatie geweest en 
heb ik gezien dat de rijweg door Verkeersleiding wel eens handmatig ingesteld 
wordt. 
Begin april is hier aandacht voor gevraagd bij de Verkeersleidingspost in 
Eindhoven. Alle verkeersleiders zijn geinformeerd over de situatie in Venray is 
de oproep gedaan in Venray richting Nijmegen als het even kan ARI te 
gebruiken. Het percentage automatisch ingestelde rijwegen is daarna licht 
verbeterd. 

 
Bomenkap perceel Hoex (brief van gemeente en navraag gemeente): 
Perceel heeft agrarische bestemming en is door eigenaar Hoex verpacht. De bomen 
op dit perceel kan dus worden gezien als kweekgoed. Een kapvergunning of 
compensatie is niet aan de orde. Pachter (kweker) heeft besloten om bomen te 
rooien omdat ze onverkoopbaar waren. Verwachting is dat kweker nieuw plantgoed 
zal planten. 
 
8. Financieel jaarverslag 
 
Het financieel verslag van de dorpsraad en oostrums weekblad is gepresenteerd 
tijdens de vergadering. De kascontrolecommissie bestaande uit Jan Willem Bruijsten 
en Derk Ederveen 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 2019 door Derk Ederveen en Jan Kreutz. 

 
Kort financieel verslag: 
Op 1 januari 2018 en 31 december 2018 bedroeg het saldo van de betaalrekening € 
543,- respectievelijk € 792,-. En op 1 januari 2018 en 31 december 2018 bedroeg het 
saldo van de spaarrekening € 29.594,- respectievelijk € 25.101,-.  
Het eigen vermogen van de dorpsraad bedroeg op 31 december 2017 € 27.639,-.  



Dit eigen vermogen ligt 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 €5.000,-  
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. Hiervoor is in het najaar 2019 een thema-avond 
gepland samen met het dorp te gaan kijken hoe dit zal worden aangepakt. 
 
Tijdens de vergadering waren hierover verder geen vragen of opmerkingen.  
 
9. Stand van zaken en mededelingen : 
 
Overlast Aviko/Rixona: 
Onderzoeken lopen nog. 
 
Overlast parkeren Venneweg: 
Afgelopen tijd intensief contact geweest tussen Handhaving gemeente, DSV, 
dorpsraad en omwonende. Volgens een omwonende is de overlast op dit moment 
veel minder maar nog niet te vroeg juichen. 
Hij is zeer te spreken over de voortvarende aanpak. 
 
Mobiel home park Venray: 
Park is officieel geopend. Ook dorpsbewoners waren uitgenodigd om het park te 
bekijken. Over het algemeen vindt men dat de arbeidsmigranten goed worden 
opgevangen op dit park. Er worden vanuit het dorp geen problemen gemeld met het 
MHP. 
Dorpsraad is vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Er wordt gevraagd voor een 
betere voetgangersverbinding richting Venray als de verbindingsweg tussen 
Dunantstraat en Stationsweg er gaat komen. 
 
Woningbouw Oostrum Oost: 
Geen update. 
 
Glasweb Venray: 
Aanleg afgerond in Oostrum. Er komen vanuit de vergadering klachten over het 
terugleggen van de bestrating. Gemeente heeft uitvoerder hierover al aangesproken. 
Dorpsraad zal gemeente erop attenderen dat er diverse klachten zijn. 
 
Werkgroep Oostrums weekblad: 
Er is een werkgroep die gaat kijken om het Oostrums weekblad op te pimpen.  
 
 
 



Samenwerking KBO/werkhuis/dorpsraad: 
Er is de afgelopen tijd een samenwerking tot stand gekomen om de bloembakken in 
het dorp te onderhouden. Hierbij zijn afspraken gemaakt over bestellen, inplanten, 
potgrond, onderhoud enz. van de bloembakken in het dorp. 
Er zijn complimenten vanuit het dorp over deze samenwerking. 
 
Smile Venray: 
Smile Venray is ontstaan uit een werkgroep bewustlandweert. Zij willen dit in geheel 
Venray gaan uitbreiden. Doel is om mensen bewust te maken dat verkeer veiligere 
moet. Ook in Oostrum zullen er activteiten gaan plaatsvinden de komende tijd. 
 
Leden dorpsraad: 
De afgelopen periode zijn 2 leden van de dorpsraad gestopt. 
Penningsmeester Rene Kuenen 
Lizette Janssen 
 
10. Rondvraag: 
 
Omwonende Venneweg:  
Groen Venneweg wordt niet bijgehouden. 
Is gemeentezaak, Jan stuurt mail naar betreffende afdeling gemeente. 


