
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 8 oktober 2019

1. Opening door de vicevoorzitter

Hierin nogmaals verteld wie de dorpsraad is en wat de taken zijn.

2. Vaststelling agenda

Punt 5 gemeente niet aanwezig, korte uitleg door Danielle Strijbosch.

3. Uitreiking tientje voor het vriendje, glasweb Venray

Petra van Duijnhoven van Glasweb Venray heeft 2960,-- uitgereikt aan ‘chef glasweb’ 
van Oostrum, Leo Lenssen. Het is een bijdrage voor de inzet van een groep 
enthousiaste vrijwilligers aan het burgerinitiatief Glasweb Venray. Hiermee gaan we 
iets moois doen voor de gemeenschap van Oostrum.

4. Geuroverlast Aviko: update inzake onderzoek van Bureau Blauw/RUD
Vanuit Aviko waren aanwezig Maikel van bakel (directeur) en Eddy Teernstra 
(operation director). 
Voor de overlast van de geur zijn al diverse maatregelen genomen. Zo is contact 
gezocht met bureau Blaauw die aan de hand van metingen de geuremissie in kaart 
brengt. Zij geven ook advies in oplossingen. De geur wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
door afval van de aardappel die een tijdje op het terrein moet worden opgeslagen. 
Zo is er afgelopen tijd een droogreinigingsinstallatie aangeschaft en maakt men 
gebruik van houtsnippers voor afdekking van het aardappelafval. De eerste 
resultaten zijn positief.
Voor de overlast van de aardappelkooklucht heeft men met succes een aanpassing 
gedaan aan een produktielijn. De 2e lijn volgt dit kalenderjaar nog. Lijn 3 en 4 (wat 
iets complexer is) zou voor zomervakantie 2020 klaar moeten zijn.
Tegen geluidsoverlast zijn geluidsdempers geplaatst.

5. Onderzoek upgraden station en omgeving: korte presentatie gemeente 
en oproep tot participatie
Gemeente was niet aanwezig. Danielle Strijbosch,  als lid van klankbordgroep, gaf 
kort uitleg.

6. Beepower (uw duurzame energie coöperatie): informatie postcoderoos 
project in Oostrum
Beepower is een vrijwilligersorganisatie van ongeveer 20 personen. Het is geen 
bedrijf en zijn ook niet uit op het maken van winst.
Zij willen een coöperatie gaan opzetten, het liefst door bewoners van Oostrum, om 
op de Voorde 26 in Oostrum 700 zonnepanelen op het dak te leggen. Beepower kan 
hulp bieden bij het opzetten van een dergelijke coöperatie. Zij zoeken naast 
vrijwilligers die de coöperatie willen opzetten ook deelnemers die de zonnepanelen 
willen afnemen omdat ze b.v. zelf thuis geen mogelijkheden hebben om 
zonnepanelen te plaatsen. Er zijn inschrijfformulieren uitgedeeld.



7. Notulen vergadering 14 mei 2019

Toegevoegd aan de notulen: het stoppen bij de dorpsraad van René Kuenen 
(penningmeester) en Lizette Janssen (lid).
Notulen verder vastgesteld.

8. stand van zaken mededelingen

 Gestopt als lid van dorpsraad: Jennefer Emming.
 Mobile Home Park Venray: klankbordgroep van Kafra Housing, politie, 

Antoniusveld, Brükske, dorpsraad Oostrum en omwonenden. Algemene indruk 
is dat Kafra Housing alles goed heeft geregeld en dat er weinig tot geen 
overlast is. Verkeersveiligheid blijft aandachtspunt en Kafra Housing neemt 
daarom contact op met Smile Venray. Bezetting park is bijna 100%.

 Woningbouw Oostrum Oost: Dorpsraad Oostrum vindt dat er gebouwd moet 
worden in Oostrum. Er was lange tijd een patstelling bij ontwikkeling van 
Oostrum Oost. Gemeente is nu weer met de deelnemers aan het praten zodat 
er weer schot in de zaak komt.

 Werkgroep Oostrums weekblad: Er is een werkgroep opgericht van een aantal 
vrijwilligers die goede ideeën hebben voor het oppimpen van het Oostrums 
Weekblad. Er werd aangekondigd dat het Oostrums Weekblad ging stoppen. 
Dat is niet waar, maar het word wel anders.

 Oostverbinding Venray: Dit is een project met een verbinding tussen H. 
Dunantstraat en Stationsweg (tussen A73 en MHP Venray). Tevens een 
aanpassing van de stationsweg vanaf A73 tot rotonde Oostsingel in Venray. 
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met aanwonenden over de 
aankoop van grond. Hierbij is vertraging opgelopen zodat het presenteren van 
het schetsontwerp later dit jaar zal volgen. Verwachting is dat het 
bestemmingsplan spoedig na de zomer 2020 in de gemeenteraad kan worden 
behandeld. Daarna schop in de grond.

9. Aankondiging thema-avond december: herinrichting dorpsplein
In december zal er een thema-avond worden georganiseerd voor het oppimpen van 
ons dorpsplein. Het dorp kan op die avond met ideeën komen. Het is de bedoeling 
om het plein groener, sfeervoller en duurzamer te maken.

10. Rondvraag

 Evaluatie kermis: evalutie kermis zal door kermiscommissie via DRO bij 
gemeente komen.
Er waren attracties die een dag later aankwamen.

 Bestrating na aanleggen glasvezel. Controle doet de gemeente. Bij klachten 
dit rechtstreeks melden bij gemeente. Er is een link op website dorpsraad.

 Spoorbomen dicht: hier is geen verbetering geconstateerd. Dorpsraad staat 
regelmatig in contact met prorail.


