
Notulen openbare vergadering 
Dorpsraad Oostrum, 20 oktober 2022
Aanwezig 8 deelnemers, 6 bestuursleden, contactpersoon bij de 
gemeente Jan Raedts, oud-redacteur OW! Sraar Smedts en 
redacteur OW! Marja Scheunhage.

1. Opening
Vicevoorzitter Esther de Jong opent de vergadering. Verder zijn aanwezig de bestuursleden Derk 
Ederveen, Daniëlle Strijbosch, Kees Spitters, Leo Lenssen en Rob Raijmakers. Jan-Willem Bruijsten, 
Henk Wijnen en Wendy Janssen hebben zich afgemeld. De vergadering wordt gehouden aan de hand van 
een presentatie.

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

3. Notulen vergadering 17 maart 2022
Geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Bestuurswisselingen
Het bestuur van de dorpsraad is uitgebreid met Kees Spitters en Rob Raijmakers. Kees zal zich 
voornamelijk bezighouden met wonen, en Rob met natuur en ook verkeer. Mark Broeren en Michel 
Verstappen hebben dit jaar afscheid genomen, en werden bedankt voor hun inzet.

5. Redactie OW!
De werkgroep heeft versterking gekregen en werkt enthousiast aan het 50-jarig jubileumnummer. Sraar 
Smedts moest dit jaar wegens ziekte helaas stoppen als redacteur. Esther bedankte Sraar namens de 
dorpsraad voor zijn jarenlange inzet: 21 jaar in de redactie, 18 jaar als redacteur, en minstens 865 (!) 
nummers gemaakt. Hij kreeg een mooie bos bloemen en een grote kaart met voorpagina’s van zijn eerste 
nummers. Albert Kleine heeft de taken van Sraar inmiddels overgenomen. Hij kon helaas niet aanwezig 
zijn, maar wel Marja Scheunhage, die hem ondersteunt. De dorpsraad is erg blij dat zij samen voor 
continuïteit van het OW! zorgen.

6. Overzicht activiteiten in 2022 en vooruitblik 2023
Activiteiten 2022:

 drie uitkeringen uit het leefbaarheidsfonds

 de opvang van asielzoekers  is verlengd

 de Oostrumsche Heide krijgt binnenkort de eerste beplanting

 de planning van de Oostverbinding is veranderd

 het nieuwe Dorpsplein wacht helaas nog steeds op de gemeente (al staan er nu wel twee nieuwe 
bloembakken)

 de reconstructie van de Geijsterseweg en de Vlasakker gaat volgend jaar van start



 de DUOfiets kan meer fietsers en fietsmaatjes gebruiken

 een Pluum voor Leo Basten en Piet Rongen

Vooruitblik 2023:

 Via Venray begint het stadium van aanbesteding te naderen.

 De herinrichting van de stationsomgeving zal nog wel even op zich laten wachten.

 Wat woningbouw betreft heeft het terrein Camps de hobbel van de geluidshinder van het spoor 
genomen en ligt het nu weer bij de gemeente. Bij zowel Paschalis als de woningbouw aan de 
Stationsweg zijn nog geen vorderingen vanwege juridische kwesties. Kees meldt dat er voor 
Oostrum Oost is begonnen met grondonderzoek, onder andere vanwege mogelijke munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog.

7. Rondvraag
 De heer Camps vraagt aandacht voor de bomen aan de Mgr. Hanssenstraat. De takken hangen 

boven de dakgoot en moeten nodig worden gesnoeid. De gemeente heeft hiervoor een 
beheersplan, de dorpsraad neemt contact op met de gemeente.

 Mevrouw Direks stoort zich aan de hardrijders op de Stationsweg, waaronder tractoren die veel 
lawaai maken. Dit melden we bij de wijkagent.

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