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Notulen DOC vergadering  
d.d. 30-11-2016  20.30 uur 
 
 

Aanwezig  
DR Oirlo 

Jan Nelissen Anita Emonts Manon Jansen John Voermans 

 Jolanda v.d. Broeck Hans Bosch Mikey Ellery Frank Steeghs 

Aanwezig  
DR Castenray 

Ties Dinghs Bert Arts Wil Janssen  

Aanwezig overig Ben Wismans  Harm Maas  Erik Flinsenberg  Jan Cuijpers  

 Robert Molenaar  Annie Nabben  Hay Rongen  Gerrit Joosten  

 Alex Janssen  Piet Custers  Theo de Rijck  Jan Steeghs  

 Marleen Cranen Jolanda Classens  Jos Custers  
Mark Broeren 
(DR Oostrum) 

 
Tom Stam 
(gemeente Venray) 

Siemen Halbersma 
(gemeente Venay) 

Frans Janssen 
(Provincie Limburg) 

 

Afwezig z.k.  
DR Oirlo 

Hans Loonen    

Afmelding  
DR Castenray 

Nelly Emonts Ester Gommans John Geerts Luc Strijbos 

 Michel Direks    

Afmelding  
Heléne Busser 
(gemeente) 

Frans Geurts 
(gemeente) 

Herman van 
Liebergen (Pro-rail) 

Harold Custers 

 Wethouder Loonen Wethouder Busser 
Hennie van 
Lieshout (Pro-rail) 

 

Notulist: Albertine Steeghs    

 

Nr. Onderwerp 
Opmerkingen 

Aktie door 

1 Opening 
door voorzitter Jan Nelissen. Speciaal welkom aan gastsprekers. 
 

 

2 Mededelingen/vaststellen van de agenda: geen extra mededeling 
 
Notulen vergadering 26 oktober 2016 
Mededeling Jan Steeghs over takenpakket AED. 
 
 

 

3 Presentatie Maaslijn:  

□ Door afwezigheid van Hennie van Lieshout en Herman van Liebergen (Pro-
Rail) heeft Frans Janssen (provincie Limburg) de presentatie zo goed 
mogelijk vanuit zijn kennis gepresenteerd en de vragen beantwoord. 

□ Hoe gaat de Maaslijn eruitzien. Het ontstaan en de mogelijke gevolgen voor 
Oirlo en Castenray. 

□ Ter hoogte van Gunhoekweg komt een onderstation. 
□ Toekomst en mogelijke plannen over het mogelijk sluiten van 

spoorwegovergang Roland en / of Boddenbroek. 
□ Presentatie is terug te lezen op de website 

www.dorpsraadoirlo.nl/dorpsraad/presentatie 
□ Er is een werkgroep samengesteld: Eric Geurts, Ben Wismans, Ties 

Dinghs, Anita Emonts (lead). 

 
 
 
 

http://www.dorpsraadoirlo.nl/dorpsraad/presentatie
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□ Werkgroep gaat in overleg met gemeente, provincie en Pro-rail de 
mogelijkheden bekijken samen werken aan de beste oplossingen. 

Vragen / opmerkingen vanuit het dorp:  

1. veiligheid bij het spoor i.v.m. onderstation Gunhoek. Is het mogelijk om het 
onderstation honderd meter te verplaatsen zodat het zicht bij de overgang 
goed en veilig blijft? Eric Flinsenberg heeft hier een idee over en wil hier in 
meedenken. 

2. Is het bekend dat er veel vrachtverkeer vanuit Tienray over  het spoor 
Roland komt? Is dit meegenomen in de mogelijke plannen? 

3. Spoorwegovergang Roland is doorgaande weg van Castenray naar Tienray 
en andersom. Vele bewoners van Castenray gaan boodschappen doen in 
Tienray. 

De vragen en opmerkingen worden meegenomen door de werkgroep. 
 
 
 

4 Presentatie Stationsomgeving:  
□ Gepresenteerd door: Siemen Halbersma senior verkeersdeskundige 

gemeente Venray. 
□ Toekomstige en mogelijke plannen 
□ Presentatie is terug te lezen op de website 

www.dorpsraadoirlo.nl/dorpsraad/presentatie 
□ Dinsdag 13 december wordt dit punt uitgebreid besproken tijdens 

dorpsraadvergadering in Oostrum. 

 

 

 5&6 Presentatie Via Venray 
□ Gepresenteerd door: Siemen Halbersma senior verkeersdeskundige 

gemeente Venray. 
□ Ideeën vanuit het dorp gepresenteerd door Anita Emonts  
□ Het ontstaan van plan Via Venray 
□ De aangrenzende projecten vanuit Provincie en gemeente 
□ Aandachtspunt en (toekomstig) probleem P&R stationsomgeving 
□ Gevolg: afsluiten Oirloseweg 
□ Oplossingen en mogelijkheden bij openhouden Oirloseweg 
□ Presentatie is terug te lezen op de website 

www.dorpsraadoirlo.nl/dorpsraad/presentatie 
□ Er wordt een werkgroep samengesteld: Harry Rongen, Hans Loonen, Anita 

Emonts (lead), afvaardiging van dorpsraad Castenray en wellicht van 
dorpsraad Oostrum volgen later. 

□ Werkgroep gaat in overleg met gemeente mogelijkheden bekijken en 
samen zoeken naar de beste oplossingen. 

 
vragen vanuit de dorp:  

1. Mogelijkheid om het fietspad vanuit Oirlo aan de andere kant van de 
Oirloseweg te maken. 

2. Mogelijkheid om parkeergelegenheid op rangeerterrein te maken en 
autoverkeer vanuit Witte Vennenweg langs spoorlijn naar rangeerterrein te 
laten rijden. 

3. Fietspad langs Deurneseweg hoe, wat en waar mogelijk? Is de hoogte van 
het viaduct niet te hoog om te fietsen. Zijn er andere mogelijkheden? 

 

http://www.dorpsraadoirlo.nl/dorpsraad/presentatie
http://www.dorpsraadoirlo.nl/dorpsraad/presentatie
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4. Komt er langs de Wanssumseweg een ventweg voor tractor en langzaam 
rijdend verkeer om zo de drukte te minimaliseren? 

5. Optie om stoplichten bij rotonde evenementenhal alleen te laten werken in 
spitstijden.  

De vragen en opmerkingen worden meegenomen door de werkgroep. 
 

7 Commissienieuws kort besproken i.v.m. volle agenda van deze avond. 
 
Kort:  

 Financieel: aanvragen leefbaarheidsbudget zijn nog mogelijk. 

 DOP 2017-2021: In januari wordt gestart met DOP 2017-2021 

 Dorpsplein is vandaag, 30 november2016, officieel opgeleverd.  

 Voor verkeer wordt dorps-breed verkeersplan geschreven. Hierin wordt 
heel Oirlo gevraagd mee te denken. Elke straat in Oirlo wordt bekeken en 
waar nodig meegenomen in dit plan 

 Er is een werkgroep opgericht om de mogelijkheden voor een energie-
coöperatie te bekijken. 

 Plan Haalakker, multifunctionele bewegingstuin. Een idee is gemaakt. Dorp 
wordt gevraagd mee te denken. Plan wordt uitgebreid gepresenteerd in 
februari. 

 Sinterklaasintocht goed verlopen. Volgend jaar collecte samen met 
gezamenlijke collecte. Bekeken wordt of het mogelijk is om 1 intocht te 
houden voor Oirlo en Castenray samen. 

 Zorg en Welzijn: er is een nieuwe wijkverpleegkundige voor Oirlo en 
Castenray. Meer hierover in de Schans en ’t Krèntje 

 DRO: fietsvierdaagse wil stopplaats houden in de dorpen. Meedenken over 
de invulling. Ideeën zijn welkom! 

 Logo: dorpsraad krijgt een nieuw logo, dit wordt einde van dit jaar 
gepresenteerd, meer info hierover volgt spoedig. 

 

Jan en 
Anita 

8 In- Uitgaande post 
Jolanda svp nog aanvullen 
 

 

9 Rondvraag: 

 Tip: om in de bakken op het dorpsplein, gaten maken + hydrokorrels 
onderin leggen, zodat het water in de bakken weg kan. 

 Idee: nieuwe inwoners van Oirlo welkom heten door een welkom bordje?  
Idee meenemen naar besloten DR-vergadering. 

 Is het mogelijk om groenafval manden in ons dorp te krijgen? Vergelijkbaar 
als in Horst?  
Antwoord: dit is eerder geprobeerd, maar uiteindelijk niet voor gekozen 
omdat het te duur is en het kan gratis worden weggebracht. 

 Goten liggen vol met bladeren op dit moment.  
 

 

10 Sluiting: 
23.00 uur 
 
 
 

 

8 Vergaderplanning 2017:  
 

Datum  Thema 

4-jan DOC Castenray  
25-jan DR Oirlo Jaarvergadering, start DOP 2017 - 2021 
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1-feb DR Castenray  
22-feb DOC Oirlo Plan Haalakker, Multifunctionele bewegingstuin 

5-apr DOC Castenray  
26-apr DR Oirlo Verkeersplan Oirlo 

3-mei DR Castenray  
24-mei DOC Oirlo Woningbouw 

28-jun DR Oirlo DOP 2017-2021 

5-jul DOC Castenray  
30-aug DR Oirlo  

6-sep DR Castenray  
27-sep DOC Oirlo  
1-nov DOC Castenray  

29-nov DR Oirlo  
6-dec DR Castenray  

 
 
 

   

 


