
16-mrt-2023



Agenda
19:15 Inloop
19:30 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen vergadering 20 oktober 2022 (www.dorpsraadoostrum.nl/notulen)
4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
5. Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
6. Rondvraag
7. Sluiting

19:55 Korte pauze
20:00 Themabijeenkomst wonen in Oostrum

20:00 Presentaties van initiatieven voor woningbouw in Oostrum
21:00 Korte pauze
21:10 Vervolg presentaties
21:30 Gelegenheid om stands van initiatiefnemers te bezoeken en vragen te stellen

22:00 Sluiting.



Notulen 20.10.2023







2022 – Fietsenstalling DUOfiets



2022 – Jubileumnummer OW!



2022 – Welkomstpakket
Bier, bidon, bonnen en abonnement
In een tasje van Slagerij Biermann krijgen onze nieuwe dorpsgenoten een flesje 
bier van De Grieze, een bidon van Vita Compleet Fysiotherapie, een pen van 
ZoetHartig, een potlood van Spraelandhof, een koelkaststicker en een tegoedbon 
van Praktijk ONS Gewicht, kortingsbonnen van SMT, Melvin’s Tweewielers,   
Green-Drive, Praktijk Lisan en De Witte Vennen, een waardebon van Slagerij 
Biermann, een infokaartje van GlaswebVenray en een bon voor een gratis 
kennismakingsabonnement van een jaar op het OW!.

Dorpsgids
Het pakket bevat ook de dorpsgids, met 16 pagina’s aan informatie over Oostrum 
en handige adressen en telefoonnummers. In de gids stellen zich op dit moment 
18 verenigingen en 22 ondernemers voor. Een link naar de laatste versie staat op 
de voorpagina van de website van de dorpsraad. Aanvullingen en verbeteringen 
zijn van harte welkom. Er is trouwens ook nog ruimte in het welkomstpakket…



2022 – Oostrumsche Heide

• Vogelkers is inmiddels grotendeels gekapt
• Aanplant rond het dassenbos is gereed
• Uitslag bodemonderzoek: de grond is nog te rijk

voor de groei van heide.
• Werkgroep komt binnenkort weer samen met de 

Gemeente voor de volgende stappen



2022 – AZC Oostrum



2022 – Leefbaarheidsfonds

Receptie Helga
Geluidsinstallatie
OS Gemis
Jubileum Karklingels
Concert Muziekvereniging SMT in de kerk voor de Oekraïners + AZC



2023 - Dorpsplein 2.0



2023 – Duurzame opvang ontheemden

Aanvullend op onze woningbouwopgave 
De tijdelijke woningen komen op locaties die de komende 
periode niet in beeld zijn voor nieuwbouwplannen. 
De gemeente Venray wil namelijk dat er ook woningen 
beschikbaar komen voor starters, ouderen of mensen met 
een zorgbehoefte. 
Hiervoor zetten we de komende jaren maximaal in op 
versnelling via ons Omgevingsprogramma Wonen. 
Door deze flexwoningen daar aanvullend naast te 
ontwikkelen drukt de huisvesting van de ontheemden niet op 
de toch al krappe woningmarkt. 



2023 – Nieuwbouwplannen Oostrum…


