
Notulen openbare vergadering 
Dorpsraad Oostrum, 16 maart 2023
Aanwezig circa 100 deelnemers, 6 bestuursleden, contactpersoon 
bij de gemeente Jan Raedts en een vertegenwoordiger van de 
pers.

1. Opening
Voorzitter Jan-Willem Bruijsten opent de vergadering. Verder zijn aanwezig bestuursleden Henk Wijnen, 
Kees Spitters, Leo Lenssen, Wendy Janssen en Daniëlle Strijbosch. Derk Ederveen, Esther de Jong en 
Rob Raijmakers 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 20 oktober 2022
Geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie

4.1. Financieel verslag OW!
Penningmeester Henk Wijnen geeft een korte toelichting op de financiën van het weekblad. Inkomsten 
2022 zijn € 16.792 en uitgaven zijn € 16.776. Er is € 3.000 aan extra inkomsten (€ 2.500 vanuit de DR en 
€ 500 donatie), o.a. voor het in kleur gedrukte jubileumnummer. Kosten papier en drukwerk zijn 
gestegen. Hoofdinkomsten zijn nog steeds de abonnementen en de advertenties. Henk dankt Roel Arts, 
die niet aanwezig kon zijn, voor het opstellen van de financiële overzichten van het OW!.

4.2. Financieel verslag Dorpsraad
Penningmeester Henk Wijnen geeft een korte toelichting op de financiën van de Dorpsraad. Er waren iets 
meer uitgaven vergeleken met 2021 in verband met de stalling van de DUOfiets. Verder waren er nog 
uitgaven voor controle van de computers/software, en aanschaf van een geluidsinstallatie (speaker). Er 
werd ook uitleg gegeven over een aantal bestemmingsreserves. Conclusie: de Dorpsraad heeft een goede 
financiële positie en wat betreft het Dorpsplein (waar nog steeds € 20.000,- voor gereserveerd staat) is er 
contact met de gemeente.

Balans per 31-12-2022 2022 2021
Banksaldo 15.233 16.203
Spaarsaldo 24.119 24.109
Pay Pal rekening 500
Bijdrage gemeente concert 400
Totaal activa 40.252 40.312

Bestemmingsreserve Dorpsplein 20.000 20.000
Bestemmingsreserve DUOfiets 7.101 9.030
Bestemmingsreserve OW! 7.500 7.500
Algemene bestemmingsreserve 5.472 3.749
Overig 179 33
Totaal passiva 40.252 40.312



De kascontrole 2022 is uitgevoerd door Lizette Janssen en Jan Biermann. Deze hebben de financiën 
gecontroleerd en goedgekeurd en aan de penningmeester is decharge verleend. De kascommissie 2023 
bestaat uit Lizette Janssen en Hans Kramer.

5. Overzicht activiteiten in 2021 en vooruitblik 2022

5.1. Activiteiten 2022
• Fietsenstalling DUO-fiets: nagenoeg af. Alles in een keer schilderen en deuren afhangen gebeurt 

zodra het beter weer is.

• Jubileumnummer OW!

• Welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Oostrum, inclusief informatiegids.

• Oostrumse Heide: eerste aanplanting is gedaan. Resultaat bodemonderzoek is er. Planten van 
heggen en fruitplanten staan op de planning.

• AZC Oostrum: geen overlast. Diverse initiatieven die georganiseerd zijn voor hen, waaronder 
concert SMT Oostrum.

• Leefbaarheidsfonds: een vijftal uitkeringen zijn vanuit het Leefbaarheidsfonds gedaan.

5.2. Vooruitblik 2023
• Dorpsplein 2.0 staat nog steeds ‘on hold’, maar we zijn wel in gesprek met de gemeente. 

Binnenkort komt er een enquête.
• Duurzame opvang ontheemden: de gemeente Venray moet 500 personen (bedden) voor 

ontheemden beschikbaar stellen. Mogelijk ook ergens in Oostrum?
• Nieuwbouwplannen Oostrum: er zijn zeven nieuwbouwplannen voor Oostrum. Deze zijn 

toegelicht aan de hand van presentaties tijdens de aansluitende themabijeenkomst wonen.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen die niet over het thema wonen gaan. Die vragen worden hierna in de 
themabijeenkomst apart besproken.

7. Vaststelling agenda
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdragen.
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