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Notulen dorpsraad jaarvergadering Oirlo  
Dorpsraad vergadering d.d.    17-02-2016 
 

Aanwezig DR: Erik Vullings Jan Nelissen Anita Emonts Manon Jansen Jolanda v.d. Broeck Hans Loonen 

 Albertine Steeghs Hans Bosch Mikey Ellery Helene Busser   

Afmelding: Paul Buddiger John Voermans Frank Steeghs    

Aanwezig overig: Carla Pouwels Leo Clephas Jolanda Classens Rini Steeghs Jan Steeghs Cor Evers 

 René Voermans Jacqueline Custers Paul Classens Joop Verblakt Hay Rongen William Steeghs 

 
 

Nr. Onderwerp 
Opmerkingen 

Actie door 

1. Opening  
 

Erik Vullings opent om 20.00 uur de vergadering en blikt terug op zijn 8 jaar voorzitterschap. 
 

 

2 Voorstellen nieuwe voorzitter: 
 
Na een geslaagde dorpsraadverkiezing stelt de voormalige voorzitter Erik Vullings Jan Nelissen voor als nieuwe voorzitter 
van de dorpsraad. Anita Emonts wordt voorgesteld als vice-voorzitter en samen vormen zij het voorzittersduo voor de nieuwe 
dorpsraad Oirlo. 
 

 

3 Verkiezingsuitslag & samenstelling nieuwe dorpsraad 
 
Erik heeft verkiezingsuitslag uitgewerkt en Jan Nelissen legt in het kort de verkiezingsuitslag uit. 
 

 Rangorde verkiezingslijst bepaald door afgetreden dorpsraadsleden 
 Voormalig voorzitter Erik Vullings heeft de kandidaat-namen in volgorde van aantal stemmen opgesteld 
 Herkozen dorpsraadsleden hebben kandidaat dorpsraadsleden benaderd 
 Doel: dorpsraad bestaande uit 9 personen 
 Versterkt met notulist en Gebiedsgericht medewerker 
 Niet alle benaderde kandidaten aanvaardden de functie 
 Onder kandidaten veel commissieleden mogen verwelkomen 
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Aanvulling van Jan Steeghs:  
Jammer dat het nieuws over de verkiezing voor een nieuwe dorpsraad eerder in de Peel en Maas vermeld werd dan in het 
eigen dorpskrentje. 
Er kon alleen gestemd worden boven de 18 jaar, hoe is dit meegerekend als je als gezin kon stemmen? Dit was niet hele-
maal duidelijk.  
Jan Nelissen geeft aan dat er alle vertrouwen is in het verloop en afronding van de verkiezing. 
 

4 Samenstelling Commissies/dorpsleden: 
 

 Jan Nelissen Voorzitter 
Dagelijks bestuur 
Voorzittersoverleg 
DRO 
Groen / Bloembakken / Speeltoestellen 
Representatie 
Vlag Dorpsplein 
Wandelroute 
 

 Anita Emonts Vice Voorzitter 
Dagelijks bestuur 
Voorzittersoverleg 
DRO 
Communicatie & P.R. 
Representatie 
Webmaster website dorpen Venray, afd. Oirlo 
Kermis 
Kerstmarkt 
Verkeer 
 

 Jolanda v.d. Broeck  Secretariaat 
Dagelijks bestuur 
Kerstmarkt 
Sinterklaascomité 
 

 Manon Jansen Penningmeester 
Dagelijks bestuur 
Financiën 
Goede doelen actie 
Sinterklaascomité 
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 Hans Loonen Afvaardiging gemeenschapshuis “de Linde” 
Glasweb 
Sinterklaascomité 
 

 Hans Bosch Zorg / WMO 
AED / hart voor hart 
Afvaardiging gemeenschapshuis “de Linde” 
Versiering dorpsplein / Kerstboom 
Kerstmarkt 
 

 Frank Steeghs Woningbouw 
Kermis 
 

 John Voermans Algemene zaken 
 

 Mikey Ellery Algemene zaken 
 

 Helene Busser Gebiedsgericht medewerker Gemeente Venray 
Contactfunctionaris gebiedsgericht werken 
 

 Albertine Steeghs Notulist 
 

 

5 Jaarverslag 2015 
 
Manon Jansen geeft een korte samenvatting van het overzicht 2015: 
 
Januari  → Bouw basisschool gaat niet lukken, alternatief wordt besproken 
Februari → Woningbouwbehoefte in beeld door gemeente en Wonen Limburg: behoefte groeit,  
   er mogen 55 woningen gebouwd worden in de komende 15 jaar 
Maart  → DOC verenigingenbijeenkomst, bedreigingen en kansen voor Oirlo & Castenray 
April  → Actualisatie bestemmingsplan kerkdorpen 
Mei  → DOC verkeer: school adviesroute in beeld brengen 
  → Kermis Oirlo: positief, goed geheel met optimaal gebruik nieuw dorpsplein 
Juni  → Basisscholen Oirlo - Castenray gaan definitief fuseren 
  → Percentage Glasweb is behaald 
  → Dorpsraadsetting wordt besproken met verenigingen, krachten bundelen / draagvlak vergroten 
Augustus → DOC: Opening nieuwe basisschool, positief 
  → Glasweb voor 98% zeker 
  → DOC: Oeldere en Casele willen eigen website, los van dorpen Venray 
September → Burgerservicepunt wordt besproken 

 
 
 
 
 
Manon 
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  → Erik Vullings gaat stoppen als voorzitter van dorpsraad 
  → DOC: Sinterklaascomité Oirlo & Castenray hebben gezamenlijk overleg over intocht 
Oktober → DOC: presentatie energieopwekking  
   Mogelijkheid 2 – 3 windturbines op Wusterveld wordt besproken 
  → Woningbouw: Theunissen en Gommans bekijken mogelijkheden in Kerkhoek 
  → VVN gaat Castenray-Oirlo school - thuisroute in beeld brengen met helmcamera 
November  → Dorpsraad komt onder kritische grens qua aantal bestuursleden 
  → Oproep in Krèntje i.v.m. openstaande bestuursfuncties en aankomende dorpsraadsverkiezingen 
  → Burgerservicepunt krijgt meer vorm, wijkverpleegkundige is toegewezen 
  → Dorpsplein nog niet gereed, overleg gemeente en Maessen laatste puntjes op de ‘i’ 
  →  Woningbouw, blijft veel vraag naar huurwoningen, minder naar koopwoningen 
   Gegadigden voor huur- / koopwoningen kunnen zich melden bij Maessen of bij de dorpsraad 
   Bij voldoende animo wordt er gebouwd, vergunningen Hofpad zijn binnen. 
December → Volledige dorpsraad treedt af 
  → Verkiezingen dorpsraad 
  → Vitelia wil omleidingsroute legaliseren 
 

6 
 
 
 

Financieel Jaarverslag 2015:  
 
Erik Vullings geeft een korte samenvatting hierover. 

 

7 Kascommissie: 
 
Hans Loonen en Manon Jansen hebben de kascontrole uitgevoerd over het afgelopen jaar. 
Leo Clephas stelt zich beschikbaar om samen met Hans Loonen voor het komend jaar de kascontrole te doen. 
 

 
 
Hans en Leo 

8 Toekomstvisie nieuwe dorpsraad: 

DOP 2012  →  realisatie anno 2016 
1.   Woningbouw      Kerkhoek 17 woningen + 6 woningen Hofplein + dorpsplein 
2.   Basisschool     gerealiseerd, fusie zelf georganiseerd, probleemloos 
3.   MFC De Linde     in uitvoering 
4.   Terras met Boerderijwinkel    in uitvoering, realisatie in 2016 
5.   Sporthal      niet gerealiseerd, genoeg over gesproken 
6.   Behouden café – cafetaria    in uitvoering, zie punt 4 
7.   Activiteiten jong en oud    in uitvoering 
8.   Samenwerken met andere dorpen   met Castenray loopt prima, overige oppakken als tijd rijp is 
9.   Kermis aantrekkelijker maken   is opgepakt en wordt jaarlijks verbeterd 
10. Sportmogelijkheden uitbreiden   is in uitvoering op sportpark, overige oppakken in toekomst 
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De focus op 2020, Verleden heb je, toekomst maak je… 

 

1.  Actieve Dorpsraad Oirlo in volle sterkte en breedte 

2.  Woningbouw realisatie, met name huurwoningen voor senioren en starters 

3.  Actief Burgerschap in commissies 

4.  De kwaliteit van de Oirlose leefomgeving verbeteren 

5.  Samenwerkingen waar nodig oppakken en stimuleren 

6.  Competenties van dorpsbewoners benutten 

7.  De ervaring, kennis en kunde van de vele fitte ouderen met voldoende tijd inzetten 

8.  De Linde als MFC positief in de markt zetten met een goed toekomst perspectief 

9.  Kermis positieve impuls geven en mogelijkheden onderzoeken 

10.  WMO, zorg- en vrijwilligersinitiatieven ondersteunen en stimuleren 

11. Verkeersveiligheids-label-dorpen behalen 

12. Samen Oirlo kleur geven 

 

Uiteraard zijn er nog meer punten, in 2012 hadden we 34 aandachtspunten. 

Voor 2016 een mooie uitdaging om samen weer zoveel mogelijk klaar te spelen de komende 4 jaar….. 

 

Vragen kwamen naar voren over de toekomstige Boerderijwinkel en terras naast de Terp:  

 Hoe staat het ervoor met de Boerderijwinkel ? Het is nog in ontwikkeling en er wordt een balans gezocht tussen de 

Terp en de Linde. 

 Hoe staat het met het terras naast de Terp? Dat is nog in ontwikkeling, maar het komt er. 

 Wat gebeurt er als in de toekomst het café niet wordt overgenomen? Garantie is er niet en zal tegen die tijd bekeken 

worden. 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Nelissen 
 
 
 
 
 

9 Rondvraag:  

 

Jan Steeghs:  

Trottoir Dep. Petersstraat: 
Het was een probleem om over de trottoirs aan de Dep. Petersstraat te lopen. Dit is nu in herstel. 

Bestrating dorpsplein: De bestrating is verzakt en Jan vraagt of dit wordt hersteld/ kan worden hersteld.  

Pomp dorplein: Kalkaanslag onder aan de pomp nog aanwezig.  

 
 
 
 
Anita 
 
Jan 
Jan 
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AED: Jan Steeghs is beheerder en volledig op de hoogte van de AED en wat daarbij hoort en vraagt aan Hans Bosch wat zijn 
taak wordt vanuit de dorpsraad.  

Dit zal in de DR nog vorm worden gegeven, hier komt men nog op terug. 

Bloembakken dorpsplein:  

Tussen de bloembakken is nog teveel ruimte, waardoor de auto’s er nog tussendoor kunnen rijden. 

De bloembakken vormen nu nog geen eenheid, mogelijk dat dit in de toekomst nog verbeterd kan worden.  

Reflectoren op de bloembakken ontbreken nog. 

Glasbakken: 

Er zijn nieuwe glasbakken geplaatst, maar de stoep is nu verzakt en de bakken zijn nu zo geplaatst dat het niet efficiënt is 
voor minder valide mensen. Vraag is of hier een melding van gemaakt kan worden voor herstel. 

Cor Evers: 

Leeftijden: 

Is het mogelijk om de leeftijden van de dorpsraadleden te vermelden? Hierdoor kunnen we zien uit welke leeftijdsdoelgroep 
de dorpsraad bestaat. 

Cirkel op dorpsplein: 
Stenen vervangen? Wat kunnen we hiermee doen? 
 
Jolanda Classens: 
Er ontstaan gevaarlijke gaten langs de weg op het Boddenbroek. Graag actie hierop, dus melden aan gemeente. 
 
William Steeghs: 
De wegmarkering op de Meerloseweg ontbreekt, en de weggefreesde belijning maakt gevaarlijke kleine ijsvlakten bij vorst. 

 
Manon Jansen 
Actie Opschonen Buitengebied; men kan zich hiervoor aanmelden. Dit kunnen we in dorpsraad bespreken en bij gemeente 
bevragen. 

 
 

 

 

 
Hans Bosch 
 
 
Jan 
 
 
 
Jan / Helene 
 
 
 
 
Anita 
 
 
Jan 
 
 
Anita 
 
 
 
Anita 
 
 
Manon 

10 Afscheid aftredende dorpsraadleden: Erik Vullings en Paul Buddiger 
 
Jan Nelissen doet het dankwoord namens het bestuur en het dorp.  
Hij sluit af met een mooi aandenken.  
Paul Buddiger kon helaas er niet bij zijn, maar ook hij wordt namens iedereen bedankt voor zijn goede inzet. 
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11 Vergaderplanning 

 

Woe. 24 februari 20.00 uur  d’n Terp  DOC-vergadering 
Woe. 30 maart   20.00 uur  de Linde  Dorpsraadvergadering 
 

 

12 Openstaande actiepunten 

 

DOC facebookpagina & website Oeldere (Cassele), binnenkort online 

Bedrijven zijn benaderd voor hun deelname. 

 
Veilig verkeer Nederland /Oirlo: Doel is om het verkeerslabel te behalen voor het dorp. 

 

 
 
 
Anita 
 
 
Anita 

13 Afsluiting:   

 

22.00 uur Vergadering afgerond.  

 

 

 


