
Notulen openbare vergadering 
Dorpsraad Oostrum, 17 maart 2022
Aanwezig nog 43 deelnemers (bij aanvang avond waren dat er 
meer), 7 bestuursleden, contactpersoon bij de gemeente Jan 
Raedts en een vertegenwoordiger van de pers.

1. Opening
Voorzitter Jan-Willem Bruijsten opent de vergadering. De vergadering wordt gehouden aan de hand van 
een presentatie.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Geen extra punten.

3. Notulen vergadering 18 maart 2021
Geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie

4.1. Financieel verslag OW!
Roel Arts heeft Henk Wijnen gevraagd korte toelichting te geven op de cijfers van het weekblad. De 
unkomsten in 2021 zijn € 15.567 en uitgaven zijn € 16.573. Een tekort van - € 1000,- zit hem in het feit 
dat de drukkosten behoorlijk duurder zijn geworden. Hoofdinkomsten zijn de abonnementen en de 
advertenties. De dorpsraad gaat dit jaar bekijken hoe we het OW! in moeten steken. Nog steeds op papier, 
digitaal, meer abonnementen of advertenties? De dorpsraad vindt dat het een weekblad is en dat het niet 
de bedoeling is dat het OW! een advertentieblad wordt. De begroting voor 2022 creëert ook een tekort 
van € 1790. De dorpsraad gaat overleggen hoe dit terug te dringen.

4.2. Financieel verslag Dorpsraad
Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe wet voor stichtingen en verenigingen. De dorpsraad valt daar ook 
onder, en heeft besloten een ANBI-status aan te vragen. In eerste instantie heeft Belastingdienst dit 
afgewezen, omdat de statuten daarvoor nog niet in orde zijn en er een wijziging nodig is. Daar gaat de 
dorpsraad dit jaar aan werken. Er volgt een korte uitleg van de ANBI-status.

Balans per 31-12-2021 2021 2020
Banksaldo € 16.203 € 6.139
Spaarsaldo € 24.109 € 24.107
Activa € 40.312 € 30.246

Voor de ANBI-status moet er ook anders geadministreerd worden; gelden moeten nu een bestemming 
krijgen:
Balans per 31-12-2021 2021 2020
Bestemmingsreserve Dorpsplein € 20.000 € 20.000
Bestemmingsreserve DUOfiets € 9.000
Bestemmingsreserve OW! € 7.500 € 7.500 
Algemene bestemmingsreserve € 3.800
Schuld - € 33



De reservering voor het dorpsplein is hetzelfde gebleven (€ 20.000). Voor de DUOfiets komen er nog 
kosten bij, met name voor de stalling. Mocht er behoefte zijn aan een tweede DUOfiets dan is daar ook 
startkapitaal voor.

Dit jaar bestaat het Oostrums Weekblad (OW!) 50 jaar. Daar wil de dorpsraad wat extra geld aan 
besteden, er wordt nog overlegd op welke manier. De begroting is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, circa 
€ 3600. Als er activiteiten of suggesties zijn dan hoort de dorpsraad dat graag, want er zijn op het moment 
voldoende middelen.

De kascontrole 2021 is uitgevoerd door Jan Biermann en Harry Bruijsten. Deze hebben de financiën 
gecontroleerd en goedgekeurd en aan de penningmeester is decharge verleend. De kascommissie 2022 
bestaat uit Jan Biermann en Lizette Janssen.

5. Overzicht activiteiten in 2021 en vooruitblik 2022

5.1. Windpark
Is er niet gekomen.

5.2. Oostrumsche Heide
Er is een werkgroep opgericht voor behoud van de Oostrumsche Heide. Er zijn verschillende gesprekken 
geweest met de gemeente, Maessen Bedrijven en grondeigenaren. De gemeente heeft besloten om de 
Oostrumsche Heide te herstellen. De huidige afgraving is genoeg. De gemeente heeft al een bosperceel 
aangekocht. Straks komt er aan de noordkant van de Sparrendreef (die afgesloten gaat worden) vanaf de 
Witte Vennen een balk, en achteraan het zandpad vervalt ook. Het fietspad blijft, geen gemotoriseerd 
verkeer meer, alleen in geval van nood. Daarover worden met de grondeigenaren afspraken gemaakt, 
totdat de eigenaren besluiten hun perceel aan de gemeente te verkopen (wat de gemeente graag wil). Er is 
al begonnen met het herstellen van de Oostrumsche Heide. De gemeente is al eigenaar van verschillende 
percelen en gaat nu ook verder aan de slag met aanplanten van struiken en kruiden en dergelijke.

5.3. Oostverbinding
De gemeente heeft het project omgedraaid. Er is gestart met de Stationsweg, en de Oostverbinding komt 
nu als laatste. Dit jaar wordt vanuit Oostrum naar Venray rijden een uitdaging. We krijgen er last van. De 
hele weg gaat eruit en er komen rotondes. Op het laatst wordt dan de Stationsweg – Henri Dunantstraat 
(Oostverbinding) gedaan met aanleg van twee rotondes, waardoor er minder verkeer door Oostrum zal 
rijden en de Stationsweg geen racebaan meer kan zijn.

5.4. Dorpsplein
Twee jaar geleden is het plan gemaakt. In november 2021 is het plan gepitcht. Er is een werkgroep 
opgericht die alles verder gaat uitwerken en ook daar worden weer mensen voor uitgenodigd om dit 
verder vorm te geven. Het hangt deels af van wat de gemeente gaat doen. Zij willen het combineren met 
andere werkzaamheden om kosten te sparen. Het moet uiteindelijk een klimaatadaptatieplein worden.

5.5. DUOfiets
De DUOfiets is er en kan weer gebruikt worden. Op dit moment staat hij meer stil dan dat hij rijdt. De 
stalling wordt nieuwbouw naast de kerk; de vergunning daarvoor is rond. Er is een dringende oproep voor 
meer fietsmaatjes. Uit feedback is gebleken dat mensen de eerste stap lastig vinden. De DUOfiets is van 
de gemeente Venray en daarom voor mensen uit heel Venray, niet alleen uit Oostrum. Dus ken je een 
buur of vriend, spoor ze aan om er gebruik van te maken, en laat ze genieten.



In de zaal denkt men dat mensen misschien terughoudend zijn omdat je als bestuurder extra WA-
verzekerd moet zijn. Dit wordt nagevraagd, maar de DUOfiets is verzekerd en vrijwilligers zijn normaal 
gesproken via de gemeente verzekerd.

5.6. Bloembakken ‘Venray Bloeit’
Vanuit Venray Bloeit krijgen de dorpen allemaal een grote bloembak geschonken van 200x60x50 cm. 
Daar komt ‘Aostrum’ op te staan. Een tweede bak kan worden bijgekocht voor € 200,-. Dit is akkoord.

De plaats waar de bakken komen te staan moet nog bekeken worden. Boer Hans Zorgboerderij verzorgt 
nu het onderhoud in Venray. Er wordt nog overlegd wie in Oostrum het onderhoud gaat doen. Er komen 
wisselende planten in.

6. Rondvraag
• Suggestie: Kan er in de bloembakken van Venray Bloeit niet komen te staan: ‘Venray bloeit, 

Aostrum ook’.

• Iemand meldt dat er bij het depotpand van de Stoffelhoeve aan de Ooster Thienweg 4 een vuurtje 
is gestookt. Er is niks gelukkig afgebrand. Het is niet bekend wie dat gedaan heeft.

• Jan van Ochten meldt dat de verkeerssituatie bij de drempel en bocht Stationsweg – Mgr. 
Hanssenstraat richting het spoor nog steeds levensgevaarlijk is. Er is al meerdere keren 
aangegeven dat er zich gevaarlijke situaties voordoen en er ook al ongelukken gebeurd zijn. Met 
de aanpak van de Oostverbinding en de vernieuwing van de stationsomgeving en het ‘shared 
space’ wordt deze situatie autoluwer en veiliger. Ook worden er regelmatig op de hoek in de bocht 
auto’s en bestelbussen geparkeerd, waardoor het zicht volledig ontnomen wordt. Jan Raedts vraagt 
bij de gemeente of handhaving hier iets aan kan doen.

• Piet van Bracht geeft aan dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan bij de rotonde richting het 
sportpark, omdat veel (Oostrumse) fietsers de rotonde tegen het verkeer in nemen. Dit wordt 
opgenomen met de school en SV Oostrum, om de jeugd hierop te attenderen.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aan aanwezigen voor hun komst en bijdragen.
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