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Notulen Openbare vergadering DOC Oirlo  
DOC vergadering d.d.    24-02-2016 Locatie: D’n Terp 
 

Aanw. DR Oirlo: Jan Nelissen Hans Bosch Frank Steeghs Mikey Ellery Jolanda v.d. Broeck John Voermans 

           DR Cast.: Bert Arts Ties Dinghs Wil Janssen John Geerts   

          Gemeente: Helene Busser      

Afm.  DR Oirlo: Anita Emonts Albertine Steeghs Manon Jansen Hans Loonen   

          DR Cast.: Michel Direks Nelly Emonts Luc Strijbos Thijs Arts Esther Gommans  

Afm. overig: Jan Steeghs Hay Achten     

 
 

Nr. Onderwerp 
Opmerkingen 

Actie door 

1. Opening  
 

Jan Nelissen opent om 20.00 uur de vergadering en daarna volgt de voorstelronde. 
 

 

2 Mededelingen en vergaderstructuur 

Aanwezigen gaan akkoord met de agenda.  
 
Website Oirlo:  

 www.dorpsraadoirlo.nl 
 Anita Emonts is webmaster 
 sinds van 19-02-’16 van start 
 is nog in ontwikkeling 
 frames: Oirlo, Dorpsraad, Verenigingen, Bedrijven Oirlo, Foto’s, Contact 

 
Website Castenray: John Geerts 

 casele.nl 
 verzamelpunt van informatie voor Casele,  
 frames: Castenray, Nieuws, Dorpsraad, Parochienieuws, St.Heemkunde, Verenigingen, Dorpskalender 
 website is nog in ontwikkeling 
 evt. in toekomst dezelfde uitstraling als in Oirlo 
 verder ook nieuws-feeds van gemeente Venray 
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3 Voorstelronde DOC 
 
Is reeds gebeurd. 
 

 

4 Samenstelling Commissies/dorpsleden: 
 
DR Oirlo: 

 taken grotendeels ingevuld; nieuwe DR is net gestart; is nog in ontwikkeling 
DR Castenray: 

 takenlijst moet nog geactualiseerd worden 
 
Evt. samenwerking Kerstmarkt: 

 Castenray heeft niet echt de behoefte dit mee te organiseren; zij hebben al de Zomerse Zondag 
 DR Oirlo is voornemens dit wel te organiseren; verenigingen uit Castenray zijn natuurlijk welkom  

(Zomerse Zondag en Bedrijvenroute is voor ondernemers).  
 voor 1 mei aanmelden bij gemeente i.v.m. evenementensubsidie ! 

 
Bedrijvenfietsroute 18 september: 

 3 ondernemers uit Castenray en 3 uit Oirlo houden open dag 
 daarna verzamelen en afsluiten in de stal bij SEP Peeters in Oirlo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans/Jolanda 
 

5 Commissienieuws DOC-Commissies 
 
Glasweb: 

 Overleggen over financiering lopen volop 
 het komt er, maar het is nog niet duidelijk wanneer 

 
Sinterklaas: 

 afgelopen jaar intocht 1e keer samen georganiseerd 
 beide dorpen en Sinterklaas waren heel tevreden 
 dorpen hebben een eigen commissie met eigen identiteit 
 overleg en afstemming/samenwerking waar dit voordeel oplevert 

 
Verkeer: 

 aan de route naar school is samen met het VVN hard gewerkt 
 goed om onveilige situaties in beide dorpen in beeld te brengen 
 Buiten Beter App gebruiken; via de app kun je het verloop volgen. 

 
Oirlo:  

 commissie opnieuw inrichten, Anita zet een stapje terug 
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Opmerkingen 

Actie door 

 vnl. ambitie gestuurd werken: Label Veilig Dorp halen 
 
Castenray: 

 Michel Direks en Loes Direks (school) 
 vnl. probleemgestuurd werken 
 er is een straatlamp aangevraagd bij kippenbedrijf van Bommel  

 
Woningbouw: 
 
Oirlo:  

 John van Gestel gaat beginnen met 6 woningen aan het Hofpad; koop en huur, 3 zijn er al besproken. 
 
Castenray: 

 er komen 5 starters-/koopwoningen; 4 zijn er al verkocht en 1 zo goed als 
 het zijn energiezuinige woningen, op grond met verlaagde prijs 

 
Binnenkort gesprek op de gemeente met o.a wethouder v.d. Putten 
 
Leefbaarheid op peil houden: 

 huurhuizen en goedkope koopwoningen zijn nodig om jeugd te trekken/houden 
 particuliere initiatiefnemers trekken 
 prijsdifferentiatie  
 pro-actief zijn 
 prestatieafspraken in beleid vastleggen 

 
Zorg/Wmo: 
 
Oirlo: 

 Hans Bosch wil alles m.b.t. Zorg/Wmo in beeld gaan brengen 
 
Castenray: 

 wijkverpleegkundige komt 1x p.m. 
 ondersteunen vanuit het dorp; dit moet groeien 
 Rianne van Lierop zit in een groot netwerk met veel contacten 
 wensen m.b.t. Zorghuis blijven onvervuld 
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6 
 
 
 

Rondvraag  
 
Ties: 

 Alex Janssen van de Molenhoek wil de Rieversweg/-hof kopen met het doel daar kippen meer los te laten lopen. 
 20-02-16 was er een  wandeling bij de Diepeling met 30 deelnemers;  

doel : peilen wat men wil → bestemmingsplan: stille, beperkte recreatie 
 
Jolanda: 

 Jan Steeghs heeft een aantal punten ingezonden oa. betreffende de glasbak, wateroverlast bij drempels en AED. 
Jolanda zal dit naar de betreffende personen doorsturen. 

Jan: 
 3 ondernemers willen het schoolgebouw in Castenray adopteren (c.q. voor een zacht prijsje kopen) 

Zij willen een aantal zaken centraal regelen (computers, kantine, parkeerplaatsen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jolanda 

7 Sluiting  om 22.15 uur  
 
 

 


