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Droom van een dorp...

Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Oirlo - Castenray is een initiatief van dorpsraden Oirlo & Castenray
in samenwerking met de gebiedscoördinator van de gemeente Venray.
Vele inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers hebben hun bijdrage geleverd aan dit
dorpsontwikkelingsplan. Bij deze danken wij eenieder voor zijn, haar bijdrage aan dit unieke document.

Aangeboden aan het college van B&W
Oirlo - Castenray
Zaterdag 12 oktober 2019
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1. Inleiding
Een dorpsontwikkelingsplan maken, lee aarheid in perspec ef.
Waarom een dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Oirlo en Castenray?
Het eerste doel van het maken van een DOP is het niveau van de lee aarheid in onze dorpen behouden
c.q. verbeteren. De aandachtspunten in het DOP zijn divers, van zorg, verenigingsleven, sociale samenhang
tot openbare ruimte / ruimtelijke ontwikkeling.
Met het DOP reageren wij pro-ac ef op de ontwikkelingen om ons heen. We kijken terug, staan s l bij het
heden, blikken vooruit en durven daarbij ‘out of the box’ te denken. Daarbij houden wij met name rekening
met veranderingen, ambi es en in a even van de inwoners / s ch ngen en verenigingen. Hierdoor sluit
het DOP aan bij de wensen en ideeën van bewoners en de lokale kennis en crea viteit wordt benut.
In het proces worden naast de inwoners en verenigingen ook de gemeente en organisa es/
instan es betrokken. Naast het brede draagvlak is een ander doel van het DOP om mensen te ac veren.
Tijdens de ontwikkeling van het DOP ontmoeten inwoners van beide dorpen elkaar, men is bewust bezig
met de lee aarheid en toekomst van beide dorpen. Met de hamvraag: ‘Hoe kunnen we de lee aarheid
in beide dorpen behouden c.q. vergroten en daarbij beiden een eigen iden teit behouden?’. Hierbij is de
balans van samenwerking essen eel.
Het DOP en de toekomst
In dit DOP is er voor gekozen om terug te kijken naar het verleden, s l te staan bij het heden en vooruit te
denken naar de toekomst. Dit bewustwordingsproces is belangrijk om samen een goede balans in
samenwerking te vinden/ houden en toekomstgericht plannen te kunnen maken. Op een aantal punten
werken Oirlo en Castenray al intensief samen. Op andere punten zijn er ontwikkelingen voor samenwerking
gaande. Op weer andere vlakken kunnen beide dorpen / verenigingen nog volledig zelf func oneren. Door
prioriteiten aan de items in het DOP toe te kennen, ontstaat er een wensenlijst welke als basis dient voor
de ontwikkelingen in de aankomende jaren in Oirlo en Castenray. Deze wensenlijst dient als inspira e dient
voor de gebiedsagenda van de gemeente Venray.
Het DOP als naslagwerk
De keuze is gemaakt om het DOP uitgebreid op te stellen. Alle betrokken par jen hebben de mogelijkheid
gekregen hun visie aan het papier toe te vertrouwen en toe te voegen aan dit DOP. Zo ontstaat er een
duidelijk naslagwerk voor alle inwoners en overige betrokkenen van Oirlo en Castenray.
Als dorpsraden krijgen wij vaak de vraag ‘Wat doen jullie nu eigenlijk?’. Door alle commissies in dit DOP
weer te geven krijgt eenieder een beeld van ons takenpakket. Binnen elke commissie is minimaal één
dorpsraadslid ac ef. De commissies worden verder aangevuld met inwoners die aﬃniteit hebben met de
betreﬀende commissie. Wanneer er een nieuw ini a ef komt van een inwoner kan er al jd worden overlegd of dit in samenwerking met de dorpsraad/ dorpsraden kan worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er
mogelijk een nieuwe commissie onder de dorpsraad / dorpsraden.
Daarnaast is dit DOP een naslagwerk voor verenigingen, welke verenigingen hebben beide dorpen, hoe
kijken zij naar de toekomst?
Actualisa e DOP
In het verleden schreven de dorpsraden Oirlo en Castenray afzonderlijk een DOP. Deze keer is er voor een
overkoepelend DOP gekozen. De basis voor deze keuze is de intensieve samenwerking tussen beide dorpen, die naar verwach ng de komende jaren door zal groeien. Het DOP wordt voor vijf jaar geschreven. Dit
DOP wordt op zaterdag 12 oktober 2019 aan het college van B&W overhandigd. Vijf jaar vooruit kijken is
een hele jd. Vandaar dat wij, als dorpsraden, het DOP jaarlijks jdens de DOC-jaarvergadering in juli op de
agenda willen plaatsen voor eventuele actualisa e.
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3. Samenvatting

Oirlo & Castenray, dorpen met

V
I
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Versterken
Inzicht krijgen in de bijzondere kwaliteiten van de dorpen, s ch ngen en verenigingen.
Om vervolgens de karakteris eke kwaliteiten te versterken en te waarborgen voor de
toekomst.

Iden teit
Elk dorp is anders, elk hee zijn eigen iden teit.
Het is belangrijk dat in de samenwerking elk dorp zijn eigen iden teit behoudt.

Samenwerking
De kwaliteiten en iden teiten van Oirlo en Castenray kunnen alleen versterkt en
behouden worden en blijven door een goede samenwerking binnen en door de
gemeenschap. Hierbij spelen de samenwerking tussen dorpsraden, verenigingen en een
goede ondersteuning vanuit gemeente een belangrijke rol.

Integra e, Innova e
In het DOP spelen integrale visies een belangrijke rol. Dit wil zeggen dat er door de
verschillende commissies nauw overleg plaatsvindt om ontwikkelingen duurzaam en
maatschappelijk verantwoord op te pakken en uit te voeren.
Er is in het DOP ruimte voor innova eve ideeën die vanuit de inwoners komen. Het Beste idee van.... is hier een mooi voorbeeld van.

Enthousiasme
Zowel Oirlo als Castenray hebben vele enthousiaste inwoners. Deze inwoners, onze
waardevolle vrijwilligers, zijn de drijvende veerkrachten voor de lee aarheid van onze
dorpen. Zij volgen hun passie en kunnen met hun enthousiasme waardevolle projecten,
resultaten voor het dorp realiseren.
DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

3.1 Resultaten dorpsonderzoek Oirlo & Castenray
In opdracht van de gemeente Venray heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau TOP Onderzoek een
enquête gehouden onder inwoners van Oirlo en Castenray. De resultaten uit het onderzoek worden onder
andere gebruikt bij het samenstellen van de gemeentelijke gebiedsagenda. Onderstaand een aantal resultaten
uit het onderzoek.

Gemiddelde cijfer voor het dorp:
o Castenray: 7.44
o Oirlo: 7.15
Antwoorden op de stelling “Ik voel me veilig in mijn straat en omliggende straten”:
o Castenray: 80% is het hier mee eens.
o Oirlo: 70% mee eens.
Antwoorden op de stelling: “Er is voldoende groen in mijn straat en omliggende straten”:
o Castenray: 76% is het hier mee eens. 12% neutraal.
o Oirlo: 50% is het hier mee eens. 13% neutraal.
Antwoorden op de stelling: “Mijn straat en omliggende straten zijn schoon”:
o Castenray: 92% eens. 4% neutraal.
o Oirlo: 63% mee eens. 24% neutraal.
Antwoorden op de stelling: “Er zijn voldoende voorzieningen in mijn straat en omliggende
straten”:
o Castenray: 50% mee eens. 25% neutraal.
o Oirlo: 40% mee eens. 27% neutraal.
Burencontact:
o Castenray: 56% van de inwoners spreekt regelma g de buren. In Oirlo is dit 61%.
o Castenray: 32% zegt alleen goedendag tegen de buren. In Oirlo is dit 26%.
Antwoorden op de stelling: “Ik voel me thuis in mijn straat en omliggende straten”:
o Castenray: 96% voelt zich thuis.
o Oirlo: 84% voelt zich thuis. 16% neutraal.
Antwoorden op de stelling: “Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen straat en omliggende
straten”:
o Castenray: 88% is het eens met de stelling. 12% neutraal.
o Oirlo: 56% is het eens met de stelling. 32% neutraal.
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4. Terugblik DOP Oirlo
In 2004 schreef de toenmalig voorzi er Patrick van der Broeck samen met zijn dorpsraad en met medewerking van de inwoners van Oirlo, het eerste DOP voor Oirlo. Vervolgens kwam er in 2008 en 2012 een update
van het DOP. In elk DOP worden ontwikkelingen, uitdagingen en behaalde successen weergegeven.

4.1 Uitdagingen & behaalde successen DOP 2012
De wensen, behoe en werden voor het DOP 2012 door drie werkgroepen in beeld gebracht:
De jeugd, de middengroep (30-50 jaar), de 50+ groep. Samen kwamen zij op 34 ac viteiten die de inwoners
belangrijk vonden. In onderstaande tabel zijn de punten weergegeven met daarachter vermeld of deze al
dan niet zijn gerealiseerd.

Ac e

Realisa e

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Woningbouw → huurwoningen
Brede Basisschool
MFC Oirlo
Sporthal
Behouden café - cafetaria
Ac viteiten voor jong & oud
Verenigingsleven aantrekkelijk houden
Samenwerken andere dorpen
Boekje presenta e verenigingen
Kermis aantrekkelijker maken
Sportmogelijkheden uitbreiden
Culturele mogelijkheden uitbreiden
Behoud peuterspeelzaal
Voor - tussen - na schoolse opvang
Dorpsmarkt, visboer, groenteboer etc.
Bezorgpunt Post NL e.d.
Openbaar vervoer - treinsta on
Behoud pinautomaat
Verfraaiing dorp
Veilig fietspad Oirlo - Castenray
Tro oirs verbeteren
Egaliseren fietspad Oirlo - Oostrum
Kerk mul func oneel maken
Oplaatpunt elektrische fietsen en auto’s

25
26
27
28

Glasvezel
Ontwikkeling wandelroute Wi e Vennen
De Linde als MFC met eetpunt, biljarten etc.
Verkeerssitua e bij de Ruif verbeteren

Niet gerealiseerd
Gerealiseerd
In ontwikkeling
Afgewezen door gemeente
In ontwikkeling
Blijven in ontwikkeling
Vergroot door samenwerking met Castenray
Gerealiseerd i.s.m. dorpsraad Castenray
Niet gerealiseerd
Gerealiseerd, blij aandachtspunt
Niet gerealiseerd, weinig kansen
Niet gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Niet gerealiseerd, visboer is vertrokken
Niet gerealiseerd
Ingetrokken
Weggehaald door Rabobank
In ontwikkeling
Gerealiseerd, veilige fietsroute
Gerealiseerd, zover mogelijk
Gerealiseerd
Voorlopig geen op e
Er zijn bij ondernemers oplaadpunten voor
elektrische auto’s. Nog niet voor fietsen.
Gerealiseerd
Niet gerealiseerd
In ontwikkeling i.c.m. MFC Oirlo
Gerealiseerd
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4.2 Behaalde successen buiten DOP 2012
Buiten het DOP ontstaan er ook ideeën, in a even die voordat het volgende DOP wordt geschreven al zijn
gerealiseerd. In onderstaand overzicht een overzicht van een aantal successen die buiten het DOP om zijn
gerealiseerd.

01
02
03

Ac e

Realisa e

Samenwerking dorpsraad Castenray
Aanleg dorpsplein
Samengaan basisscholen Oirlo - Castenray

In ontwikkeling
December 2014
Augustus 2015

Foto: Opening basisschool
EigenWijs

Foto: het dorpscentrum van Oirlo met het Hofplein
DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025
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5. Terugblik DOP Castenray
5.1 Uitdagingen:
De DOP uit 2012 beva e de volgende uitdagingen:
1. Wonen, groei inwoneraantal
2. Voorzieningen
3. Sociaal klimaat
4. Verkeer en veiligheid
5. Buitengebied (natuur en recrea e)
6. Rela e burger en overheid
7. Vrijwilligers
5.2 Behaalde successen:
Uit de vorige DOP hebben we het volgende kunnen realiseren:
1. Wonen, groei inwoneraantal
* bestaande loonwerker is verplaatst van het centrum naar het buitengebied waardoor er een heel
nieuwbouwplan gerealiseerd is. Hierdoor zijn er 35 bouwpercelen gerealiseerd.
Op dit bouwplan zijn een aantal koopwoningen en huurwoningen gebouwd en er zijn op dit moment nog
mogelijkheden om te bouwen voor gegadigden.
* van een aantal boerderijen is de bestemming gewijzigd waardoor ze geschikt zijn gemaakt als dubbele
woningen.
2. Voorzieningen
* de plannen om gemeenschapshuis De Wis uit te breiden middels verbouwing zijn uitgevoerd waardoor
we beschikken over een prach g gebouw met voorzieningen voor alle mogelijke gebruikers.
* het leegstaande schoolgebouw is omgebouwd tot woon-/zorgcomplex voor valide en mindervalide
ouderen uit ons dorp. Dit wordt beheerd door een s ch ng.
3. Sociaal klimaat
* er zijn nog al jd veel vrijwilligers ac ef binnen ons dorp. Dat hebben we zeker gezien bij de verbouwing
van gemeenschapshuis De Wis en woon/zorg complex De Stek.
Vele vrijwilligers zijn ook nog al jd ac ef binnen de vele verenigingen. Ook zorgen een aantal vrijwilligers
van de KBO dat het groen er in ons dorp er al jd netjes verzorgd uitziet.
4. Verkeer en veiligheid
* een groot gedeelte van de kom is 30 km geworden en buiten de bebouwde kom is een 60 km zone
gekomen.
* het loonbedrijf is verplaatst uit de bebouwde kom.
5. Buitengebied (natuur en recreaƟe)
* het oostelijke gedeelte van de Lollebeek meandert weer door de natuur met een mooi wandelpad
erlangs. Het westelijke gedeelte en het schaatsven worden binnenkort aangepakt.
* de ontgronding van de Diepeling is bijna klaar waardoor er al een mooi gedeelte opengesteld is als
wandelgebied. De plannen voor verdere openstelling zijn al in ver gevorderd stadium.
* door Heemkundig genootschap is er een mooie Nico van Melo fietsroute gerealiseerd.
6. RelaƟe burger en overheid
* samenwerking met de gemeente verloopt goed, er is veel onderling contact en burgerini a even worden
serieus bekeken en waar mogelijk ondersteund.
7. Vrijwilligers * zie punt 3
10
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6. DOP Oirlo - Castenray 2019 - 2025
6.1 Toekomstvisie
Commissie:

voorzi ers Dorpsraad Oirlo en Castenray

Commissieleden:

Bert Arts, Anita Emonts, Jan Nelissen
Alle dorpsraadsleden

Terugblik:
De dorpen Oirlo en Castenray hebben al sinds jaren een eigen dorpsraad. Beide werkten ona ankelijk van
elkaar. Ze hadden alleen contact met elkaar als hiervoor een urgente vraag was en of bij gelegenheden
waar meestal meerdere dorpsraden bij elkaar kwamen. Of zoals bij het gezamenlijke dorpsradenoverleg
(DRO).
Beide dorpsraden zagen dat er de laatste jaren op alle fronten en op bestuurlijk gebied het nodige
aan het veranderen was. Beide merkten ze de gevolgen van deze veranderingen en dat die niet al jd
guns g uitvielen voor de een of de ander. Het dagelijks bestuur hee daarom als eerste de koppen bij
elkaar gestoken. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat samenwerking verbeterd moest worden en
geïntensiveerd. Daarop werden de eerste vergaderingen belegd tussen de beide dorpsraden. Hieruit kwam
ook het besef dat dit de manier was van samenwerken en dit alleen maar voor beide een win–winposi e
opleverde. Natuurlijk verliep de samenwerking in het begin nog wat moeizaam en moest er duidelijk aan
collec viteitsgedachten gewend en gewerkt worden maar dit werd snel beter.
Huidige stand:
Tweemaandelijks vindt er een overleg plaats bij toerbeurt tussen de beide dorpsraden, het z.g. DOC
(dorpsradenoverleg Oirlo en Castenray). De vergadering wordt door de voorzi er in het dorp waar de
vergadering plaatsvindt voorgezeten. De agenda’s worden samen door beide secretarissen gemaakt.
Eenmaal per jaar vindt er een informele bijeenkomst (bindingsmiddag- / avond) plaats en kort na iedere
vergadering. Dit met het oog op verbroedering en verbetering van de samen- werking. Het klimaat in de
vergaderingen is zodanig dat iedereen dur te spreken en dur te zeggen wat hij wil zeggen. Iedereen
toont hierbij respect voor elkaar. Construc ef komen beide groepen tot goede resultaten en afspraken. Er
worden werkgroepen geformeerd waarin beide dorpsraden zijn vertegenwoordigd. Afspraak is dat ieder
dorp zijn eigen iden teit blij behouden. Dit is geen belemmering voor deze samenwerking. Zaken die
betrekking hebben op het eigen dorp worden besproken in de maand dat er geen DOC is.
Toekomstvisie:
Beide dorpsraden zullen nog intensiever met elkaar gaan samenwerken in de toekomst. Hieraan zullen
beide dorpsraden blijven werken. Waarbij ervan uitgegaan wordt dat de samenwerking niet vanzelf komt
en is. Hierbij telt elk dorpsbelang even zwaar.
Ac e DOP:
Beide dorpsraden dragen zorg voor de samenwerking en dat deze blij gefaciliteerd. En dat alle zaken die
bestuurlijk op beide bordjes terecht komen worden aangepakt en behandeld zonder daarbij eigen belang
voorop te stellen.

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025
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6.2 Dorpen met een eigen identiteit
Oirlo en Castenray zijn twee dorpen met elk een eigen iden teit, maar regelma g te klein om projecten
zelf te realiseren. De overheidsorganen verwachten steeds meer, steeds professioneler; maar kan een klein
dorp dat wel?
Ja, een klein dorp kan juist heel groot zijn in iden teit.
Kijk maar eens naar het geweldige dorpsfeest Zomerse Zondag zoals dat in Castenray wordt georganiseerd.
Of de kermis in Oirlo. En niet te vergeten de gezellige feesten met carnaval die beide dorpen weten te organiseren. En wat te denken van ZomaarPOP. Een van de grotere jongerenfes vals van de regio.
En toch...
Toch zijn de dorpen regelma g te klein met hun eigen inwonertal, met hun eigen sterke wil en inzet.
Gelukkig is er dan de samenwerking, die verbroederend kan worden opgezocht.
Door de verbroedering, de samenwerking worden mooie resultaten bereikt.
* Het door ouders oppakken van de samenwerking van de basisscholen in Castenray en Oirlo.
Het schoolgebouw van Oirlo, de meubels van Castenray en de leerkrachten en oudervereniging van beide
scholen gemengd. Beide scholen sloten de deuren en na de zomervakan e waarin het gebouw in Oirlo was
‘gepimpt’ opende de nieuwe basisschool haar deuren. Een mooi voorbeeld van een warme samenwerking.
Een warme samenwerking van onder uit. Hoe zou dit zijn verlopen als die samenwerking er niet was geweest en dit van hogerhand opgepakt was?
*De sportvereniging die vanaf 2001 al voor alle inwoners van Oirlo en Castenray samen één vereniging is.
*De muziekverenigingen die steeds vaker samenwerken.
*De parochies die gezamenlijk de communie en vormselvieringen verzorgen.
*Maar ook een groot aantal andere verenigingen die de krachten bundelen.
Een dorp is een dorp, maar Oirlo is geen Castenray en Castenray is geen Oirlo. Maar de krachten bundelen,
de kwaliteiten van elkaar benu en en samen gaan voor een lee are toekomst voor beide dorpen vinden
we allebei belangrijk.
En toch...
Toch is die eigen iden teit voor een dorp enorm belangrijk. Wij voelen ons als dorpsraden verantwoordelijk
voor de lee aarheid in onze dorpen. Maar eveneens voor het belang van de eigen iden teit.
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6.2 Speerpunten visie 2025
Bij het maken van een DOP houden we ons bezig met de toekomst van onze dorpen. Niet elke ontwikkeling
hee evenveel invloed en gevolg voor de toekomst. Een aantal ontwikkelingen kunnen we als het ware
kunstma g s muleren of juist afremmen. Terwijl wij bij een aantal andere ontwikkelingen, wensen en
behoe en a ankelijk zijn van andere par jen en/of organen.
Als we terugkijken naar hoofdstuk 5 waar de uitdagingen en successen van de dorpsraden van Oirlo en
Castenray zijn beschreven lezen we dat er een aantal uitdagingen die hoog in de lijst stonden niet zijn gerealiseerd. Een van deze prioriteiten is de sociale huurwoningbouw in beide dorpen. Hoe hard een commissie ook werkt, aan de kar trekt, overlegt en goedwillend bezig is, soms zijn er factoren die de ontwikkeling
remmen. Het is dan ook noemenswaardig knap dat commissies, ondanks tegenwind, toch de passie blijven
volgen om het doel voor het dorp te behalen. Is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Een goed voorbeeld hiervan is ‘de Stek’. Eerder lag er een prach g plan, het waaide van tafel. De energie ebde even weg,
er ontstond een nieuw idee, het ini a ef groeide en nu staat er een prach g resultaat.
Dat is de kracht van een prach g dorp, of nog mooier twee prach ge dorpen die als team samenwerken en
de schouders ergens onder durven te ze en.
Na de successen en de nog lopende zaken uit het eerdere DOP is het nu jd om nieuwe plannen te maken;
samen vooruit te kijken, samen speerpunten vast te stellen en successen voor de lee aarheid van onze
dorpen te realiseren.
Om deze speerpunten te realiseren hebben wij het draagvlak en de medewerking van de gemeente nodig.
Wij hopen dan ook dat de gemeente de structuurvisie zodanig bijstelt dat wij samen de lee aarheid van
de dorpen kunnen vergroten. Het is belangrijk dat de dorpen zelfstandig levensvatbare dorpen blijven en
hierin groeien, hiervoor is woningbouw naar dorpsbehoe e een pré.
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6.2.1 Gezamenlijke speerpunten visie 2025
Naar aanleiding van dit DOP zijn er speerpunten naar voren gekomen. Onderstaand zijn de speerpunten in
volgorde van prioriteit weergegeven. Gevolgd door een algemene opsomming van ac epunten per hoofdstuk

Speerpunten in volgorde van prioriteit:
1. Beide dorpen ‘moeten’ groeien (Leeĩaarheid)
Om de lee aarheid in de dorpen te behouden en de s ch ngen, verenigingen levensvatbaar te houden
is groei noodzakelijk. In de demografische ontwikkeling zien wij een storm aan vergrijzing komen. Het is
een must om tegemoet te komen aan de woningbouwbehoe e om beide dorpen een bestaansrecht te
laten houden.
2. Verenigingen en dorpsbewoners ‘gedachtenrijp’ maken voor meer samenwerking
(Sociaal woonklimaat / samenwerking)
Door de demografische ontwikkeling zijn wij genoodzaakt om meer samen te gaan werken. Dit is noodzakelijk om een gezond sociaal lee limaat te behouden en verder te ontwikkelen.
3. (Sociale) huurwoningbouw (wonen)
Iedereen moet in onze dorpen kunnen (blijven) wonen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er wordt tegemoetgekomen in de woningbouwbehoe e van de (poten ële) dorpsbewoners.
Huurwoningen dienen bij voorrang naar eigen dorpsbewoners te gaan. Urgenten die geen binding met
het dorp hebben kunnen ook elders gaan wonen. Nu komen urgenten naar onze dorpen en dorpsbewoners moeten noodgedwongen de dorpen verlaten. Wij verzoeken de gemeente dit punt kri sch te bekijken en mee te nemen in de presta eafspraken met Wonen Limburg.
4. Gemeenschapshuizen moeten blijven bestaan (gemeenschapsaccommodaƟes)
Voor de dorpen moet er een gemeenschapshuis blijven. Of dit nu in elk dorp een kleine gemeenschapsvoorziening en centraal tussen beide dorpen een overkoepelend MFC is of dat elk dorp zijn eigen gemeenschapshuis behoudt is minder van belang. Echter blij een gemeenschapshuis / MFC een must
voor de lee aarheid en instandhouding van de (samenwerkende) verenigingen.
5. Wensbus
In de nabije toekomst in samenwerking met gemeente Venray toch in deze vervoersbehoe e te
voorzien.
6. Evenementen (evenementen / leeĩaarheid)
Het is belangrijk dat beide dorpen apart en gezamenlijk jaarlijks terugkomende evenementen organiseren. Om de lee aarheid in beide dorpen te waarborgen is het van belang dat de dorpen deze ac viteiten goed met elkaar af blijven stemmen. Ac viteiten en evenementen worden daarom in de dorpsagenda’s van beide dorpen vermeld.
7. Arbeidsmigranten (wonen / leeĩaarheid)
Waakzaam blijven voor wat betre de verhouding tussen arbeidsmigranten, die jdelijk wonen, niet
integreren en dus weinig tot geen bijdrage aan de lee aarheid toevoegen én de dorpsbewoners die
zich in de dorpen willen ves gen en wél een posi eve bijdrage aan de lee aarheid toevoegen. Dit is
niet alleen voor de dorpen Oirlo en Castenray van belang maar ook voor de gemeente; een dorp zonder
lee aarheid is geen presenteerblaadje voor de gemeente; laten we hier samen alert op blijven.
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8. Omgeving de Wuust (verkeer)
De mogelijke komst van arbeidsmigrantenhuisves ng door Work & Stay baart ons verkeerskundig grote
zorgen. Wanneer dit plan doorgang vindt voorzien wij grote problemen op de B-wegen Sinnesstraat,
Hoogriebroekseweg en Koepas. Wij vragen dit plan dan ook zwaar te overwegen alvorens hier toestemming voor te geven.
9. Openbaar vervoer behouden / uitbreiden (zorg & welzijn)
Voor elke genera e in onze samenleving is openbaar vervoer belangrijk. Helaas verdwijnen er door
bezuinigingen steeds meer openbare vervoersvoorzieningen. Onderzoek naar de haalbaarheid van een
wensbus / wensauto voor de gezamenlijke dorpen blijkt niet haalbaar. Er dienen andere voorzieningen
te komen zodat elke genera e vervoersvrijheid behoudt. Kan dit niet gerealiseerd worden dan voorzien
wij problemen en raken bewoners mogelijk in een isolement. Met als mogelijk gevolg noodgedwongen
hun dorp verlaten.
10. Meer sfeer in de dorpen (openbare ruimte)
Door dorpsverfraaiing meer sfeer in de dorpen brengen.
11. Jong en oud bereiken (communicaƟe)
Het is belangrijk dat alle genera es voldoende worden bereikt. Deze informa evoorziening is belangrijk
voor meedenken, draagvlak en burgerpar cipa e. Voor een goede communica e gaan we bewuster
diverse media inze en:
○ Dorpsbladen voor alle inwoners, wordt met name door 30+ gelezen.
○ Social Media, Facebook voor 40+ ; Instagram voor 15+
○ Mogelijkheden bekijken om op social media ook de belangrijkste items uit de dorpsbladen weer te
geven.
12. Openbare structuurvisie (openbare ruimte)
Bestaande structuren in Oirlo en Castenray behouden, verbeteren.
13. Duurzaamheid (duurzaamheid)
Zeker geen onbelangrijk onderwerp. Echter is dit een item waar volop ontwikkeling in is en aandacht
aan wordt besteed.
14. Georganiseerde wandel- /fietsroutes (Toerisme & RecreaƟe)
Recrea e s muleren door goed georganiseerde wandel- en fietsroutes. Mogelijk in combina e met
start-/ eindpunt vanuit camping, horecaloca e in Oirlo en Castenray. Bij de fietsroutes duidelijk rekening
houden met de toegankelijkheid van de Vita-Fiets.
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Foto: Hofplein (dorpsplein) Oirlo

Foto: dorpsplein Castenray
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Overige ac epunten voor Oirlo-Castenray
Onderstaand zijn de gezamenlijke aandachtspunten uit dit DOP per hoofdstuk benoemd.

7.

Lee aarheid

7.2

Nieuwe inwoners
Meenemen op agenda voorzi ersoverleg en overleg ondernemersvereniging

8

Wonen

8.1

Woningbouw Algemeen
○
Uitwerken van de woonvisie met de werkgroep, aan de hand daarvan kan er een ac eplan
worden opgesteld.
○
Lagere grondprijs voor de dorpen, Overleg aannemers en ontwikkelaars voor bouw huur-/
koopwoningen, Bewoners in onze dorpen s muleren om hier te blijven wonen omdat er
voldoende bouwkavels zijn en wonen in een dorp steeds aantrekkelijker wordt door de
drukte in de grote steden.
Sociale huurwoningen in Castenray en Oirlo
Thans is ook de gemeente Venray kri sch betreﬀ ende samenvoegen van bouwkavels en het
beeldkwaliteitsplan, hier moet de gemeente prak scher mee om gaan omdat voor de sociale huur
sober gebouwd moet worden.
Voor toekomst g presta eafspraken van gemeente Venray met Wonen Limburg moeten meer en
duidelijke afspraken, in overleg met het DRO, worden gemaakt.

8.2

9

Zorg en Welzijn

9.4

Duo-fi etsen: Vita-Fiets
Regelma g zullen beide dorpsraden op de hoogte gehouden worden van het verloop. Daar
waar zich problemen voordoen zullen de beide dorpsraden de werkgroep bijstaan met raad en
daad. Zo nodig wordt er fi nancieel vanuit het leefaarheidsbudget bijgestaan. De evt. hoogte
hiervan is a ankelijk van het resultaat van de fondsenwerving.

11

Verkeer
De toekomstvisie uitwerken en daar waar nodig nieuwe projecten oppakken.

16

Onderwijs
Aandacht blijven houden voor de verkeersveilige school-thuis-route.
Het vervangen van de speeltoestellen op het schoolplein graag meenemen in de doelen voor de
aankomende jaren zodat de kinderen vrij kunnen blijven spelen.
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6.2.1a Speerpunten visie 2025, Oirlo
Naar aanleiding van dit DOP zijn er per hoofdthema acties naar voren gekomen. Onderstaand de speerpunten in volgorde van prioriteit weergegeven. Gevolgd door een algemene opsomming van actiepunten.
1. Oirlo ‘moeten’ groeien (lee aarheid)
Om de lee aarheid in de dorpen te behouden en de s ch ngen, verenigingen levensvatbaar te houden
is groei noodzakelijk. In de demografische ontwikkeling zien wij een storm aan vergrijzing komen. Het is
een must om tegemoet te komen aan de woningbouwbehoe e om beide dorpen een bestaansrecht te
laten houden.
2. MFC (gemeenschapsaccommodaƟes)
Gemeenschapshuis De Linde ‘schoon door de poort’ stond in 2012 al in het DOP. Nu zijn we zeven jaar
verder en is het nog niet gerealiseerd, is er nog geen duidelijkheid over het waar, wat, wanneer en hoe.
Wij vragen op een ne e maar urgente wijze om prioriteit te geven aan dit voor het dorp zeer
belangrijke plan, dat een grote bijdrage levert aan de lee aarheid en toekomst van Oirlo.
3. WoZoCo (wonen)
De vergrijzing, de groeiende vraag naar zorg, de behoe e om samen te kunnen blijven wonen, de bezuinigingen in de zorg vergroten de behoe e aan een Woon Zorg Complex (WoZoCo). Na Residence de Stek
is ook Oirlo toe aan een WoZoCo in het centrum van het dorp.
4. Speelterreinen op maliseren (sociaal woonklimaat, leeĩaarheid)
Alle speelterreinen, speeltoestellen in Oirlo in beeld brengen. Een nieuw plan maken waarin prioriteit
wordt gegeven aan sociale aspecten en veilig speelklimaat die het sociaal woonklimaat en de lee aarheid bevorderen.
5. Verbreden Boddenbroek (verkeer)
De adviesrijroute van Vitelia gaat buiten het dorp om over o.a. de weg Boddenbroek. Deze B-weg is van
oudsher niet ingericht voor zwaar verkeer, deze is erg smal, wegkanten worden kapot gereden waardoor
er gevaarlijke situa es ontstaan. Verbreden van deze weg lijkt ons de beste op e.
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Overige ac epunten voor Oirlo
Onderstaand zijn de gezamenlijke aandachtspunten uit dit DOP per hoofdstuk benoemd.

7.

Lee aarheid

7.3.1 Gemeenschapshuis De Linde
Dorpsraad Oirlo hee eerder een toezegging gedaan voor maatschappelijk budget als bijdrage voor
het project ‘schoon door de poort’. Dit is een waardevolle toezegging. Echter het ondersteunen met
draagvlak en straks met zelfwerkzaamheid is wat ons betre ook zeker belangrijk om mee te nemen
in het DOP. Dus niet zo zeer geld ophalen bij de dorpsbewoners, maar hen erin betrekken, waardoor
we geld kunnen besparen met zelfwerkzaamheid.
7.3.3 Rooms Katholieke Kerk Heilige Gertrudis Oirlo
Het nega eve verloop en de gevolgen hiervan goed volgen. Bij duidelijke signalen samen met het
kerkbestuur ac e ondernemen.

10

Openbare Ruimte

10.1.1a Kerstversiering Oirlo
Financiële goedkeuring en uitbreiding sponsoring om de toekomstvisie mogelijk te maken.
10.1.3a Welkomstborden Oirlo
In de wensenlijst opnemen dat wij deze borden in de loop van 2020 willen realiseren. Hier zi en
kosten aan verbonden waarvoor er een aanvraag bij het lee aarheidsbudget zal worden ingediend.
10.2a Speelvoorzieningen Oirlo
Speelloca es binnen Oirlo vaststellen en gewenste speeltoestellen selecteren. Dus een
op malisering van de nieuwe situa e en wensen.
10.4a Groen in Oirlo
Belangrijk is dat de dorpsraad in overleg met de verantwoordelijke instan es, waaronder de
gemeente, duidelijke afspraken blij maken over vergoeding en verantwoordelijkheden.
Oppakken groen op het Hofplein, hiermee verkeersveiligheid (gevoelsma g) verbeteren.
10.6a Wandelpaden & wandelgebieden Oirlo
Aandacht voor fi etsroutes en verharden paden voor fi etsers door ons groene Oirlo, zodat mensen
meer de auto thuis laten en de fi ets pakken voor mobiliteit en beweging. De toekomstvisie verder
ontwikkelen en uitwerken. De aandacht hee het inmiddels, nu het budget en de mensen nog om
het uit te voeren.
10.7 Fietscrossbaan Oirlo
In 2020 de fietscrossbaan realiseren.

12

S ch ngen en verenigingen
KBO Oirlo
We denken dat we zelf als vereniging/bestuur uiteraard ons best moeten blijven doen maar ook dat
we grotendeels a ankelijk zijn van de reeds hiervoor broodnodige “jongere”aanwas met wellicht
ook een wat aangepaste structuur.
VBO
Waar wij als vereniging tegen aanlopen, is een loca e. Momenteel mogen we gebruik maken van
De Oelderse Halte, dit in overleg, als we niet in De Linde terecht kunnen. Graag willen we een
loca e die meer op onze vereniging is afgestemd. Op een bühne zi en, is nu niet bepaald een
gezellige loca e. Verder moeten we rekening houden met andere verenigingen en vooral ook
jden. Onze leden hebben aangegeven dat ze graag op een eerder jds p zouden willen beginnen.
Dus dit is voor ons wel het meest belangrijke aandachtspunt.
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6.2.1b Speerpunten visie 2025, Castenray
Naar aanleiding van dit DOP zijn er per hoofdthema ac es naar voren gekomen. Onderstaand de speerpunten in volgorde van prioriteit weergegeven. Gevolgd door een algemene opsomming van ac epunten.
1. Castenray ‘moet’ groeien (leeĩaarheid)
Om de lee aarheid in de dorpen te behouden en de s ch ngen, verenigingen levensvatbaar te houden
is groei noodzakelijk. In de demografische ontwikkeling zien wij een storm aan vergrijzing komen. Het is
een must om tegemoet te komen aan de woningbouwbehoe e om beide dorpen een bestaansrecht te
laten houden.
2. Renova e dorpskern (Openbare ruimte en verkeer)
De dorpskern aantrekkelijker maken door een echte dorpskern te creëren. Het huidige dorpsplein, het
kruispunt bij de kerk en de Ma hiasstraat herinrichten zodat dit mul func oneel kan worden gebruikt.
3. Soepeler recrea ebeleid (Toerisme & RecreaƟe)
Soepeler beleid wanneer er i.p.v. 15 een keer 20 caravans op de camping staan. De campings zijn a ankelijk van het seizoen. Hier flexibel mee omgaan om het bestaansrecht te waarborgen.
4. Ontwikkelen gebied ‘De Diepeling’ (Toerisme & RecreaƟe)
De mogelijkheden voor recrea e rondom de Diepeling onderzoeken en zo mogelijk uitwerken met een
commissie / ondernemer. Op es hiervoor zijn o.a. s ltegebied, wandelgebied, zwemparadijs.
5. Herkaveling bouwpercelen Rietweg / Roerdomp (wonen)
De huidige kavelindeling is niet uitnodigend om te bouwen. Deze herindelen in overleg met de dorpsraad zodat men op de website al direct uitnodigende kavels te zien krijgt. Dit bevordert de verkoop van
de kavels en de woningbouw in Castenray. Meer bekendheid geven aan prijshalvering voor sociale huurwoningbouw.
6. Nieuw uitbreidingsgebied (wonen)
Om de lee aarheid in Castenray te waarborgen en tegemoet te komen aan de woningbouwbehoe e is
het raadzaam om op niet al te lange termijn nieuwe uitbreidingsgebieden aan te wijzen.
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Overige ac epunten voor Castenray
Onderstaand zijn de gezamenlijke aandachtspunten uit dit DOP per hoofdstuk benoemd.

7

Lee aarheid

7.1.2 Lee aarheidsbudget Castenray
Als er ideeën zijn waar o.a. financiële hulp, contact met de gemeente etc. voor nodig is, dan biedt
de dorpsraad hier advies en/of ondersteuning in.
7.3.2 Gemeenschapshuis De Wis
Gezamenlijk met het s ch nngsbestuur de ontwikkelingen op het gebied van horeca en verenigings
levennauwle end volgen en hierin samen optrekken om het bestaan en het doel van het gebouw te
waarborgen.
7.3.3 Rooms Katholieke kerk Heilige Ma hias Castenray
Strak het nega eve verloop en de gevolgen hiervan volgen. Bij duidelijke signalen samen met het
kerkbestuur hier ac e op ondernemen.

8

Wonen

8.2

Ontmoe ngcentrum en woon-/zorgcomplex
De dorpsraad zal betrokken blijven bij de ontwikkelingen en ac viteiten in en rondom het gebouw.
Ze zal hierin een adviserende rol hebben. Ze adviseert dan ook gevraagd en ongevraagd. Voor de
aanleg van de tuin zal mogelijk nog een beroep gedaan worden op het lee aarheidsbudget. Dit is
a ankelijk van hoe de fondsenwerving hiervoor gaat lopen.

9

Zorg en Welzijn

9.2.1b BurgerServicePunt Castenray
Ontwikkelingen volgen. Daar waar nodig ondersteunen.

10

Openbare Ruimte

10.2b Speelvoorzieningen Castenray
Op korte termijn investeren in de Belevingstuin, zodat dit project kans van slagen hee .
10.4b Groen in Castenray
Belangrijk is dat de dorpsraad de ontwikkelingen blij volgen, goede contacten onderhoudt met de
bevoegde instan es, ideeën aandraagt, en zi ng neemt in uitvoerende commissies zodat jdig kan
worden bijgestuurd indien nodig.
10.6b Wandelpaden & wandelgebieden Castenray
Kort ac eplan/ overzicht om de toekomstvisie te behalen/ realiseren.
Onderhoud wandelroutes en uitbreiding bij de Diepeling.
10.8 Belevingstuin Castenray
Voor fondsenwerving en budgetbeheer wil de commissie graag gebruik maken van de gegevens van
de dorpsraad Castenray omdat de meeste fondsen eisen dat men ingeschreven is bij de KvK, een
ANBI erkende organisa e is en er een bankrekening en fi nanciële verantwoording aanwezig is.

12

S ch ngen en verenigingen
KBO Castenray
Het grootste aandachtspunt is het aantrekken van nieuwe, jongere leden. En de mogelijkheid het
programma en de ac viteiten ook voor deze groep aantrekkelijk te maken!

13

Evenementen

13.3

Dorpsfeest, Zomerse Zondag
Omdat de organisa e steeds moeilijker wordt is ondersteuning op alle gebied welkom.
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7. Leefbaarheid
Lee aarheid Oirlo en Castenray in perspec ef.
Samen praten over lee aarheid en een visie op papier ze en voor de komende 5 jaar. Het eerste doel
van het maken van een DOP is het niveau van de lee aarheid van onze dorpen te behouden c.q. te
verbeteren. De aandachtspunten van onze DOP zijn divers. Een duidelijke visie is nodig bij het verbeteren
van de lee aarheid. Het gaat daarbij om:
○

Versterken
Inzicht krijgen in de bijzondere kwaliteiten van de kernen Oirlo en Castenray.
Om vervolgens de karakteris eke Oirlose en Castenrayse kwaliteiten te versterken en te
waarborgen voor de toekomst.

○

Iden teit
Oirlo en Castenray hebben elk hun eigen iden teit en karaktertrekken.
Beide hebben we de charme van het pla eland en de kracht van een hechte
dorpsgemeenschap.

○

Samenwerking
De kwaliteiten van Oirlo en Castenray kunnen versterkt worden door samenwerking van
onze dorpsgemeenschappen, maar ook met belangrijke instan es in de gemeente Venray en
daarbuiten.

○

Vitaliteit
Het dorp lee aar gezond houden. Dit betekent voldoende woningbouw, zorg voor zorg,
samen investeren in samenwerken.

○

Sociaal leven
Welke ontmoe ngsplaatsen hebben wij in Oirlo en Castenray en welke invloeden hebben deze op
de lee aarheid in onze dorpen?

○

Fysiek woonklimaat
Hoe groot is de woningbouwbehoe e?
Hoe kunnen wij meer sociale huurwoningbouw in onze dorpen krijgen?
De jeugd en de zilverjeugd wil in onze dorpen blijven wonen, dit is van essen eel belang voor de
lee aarheid van onze dorpen. Samen werken wij aan het fysiek woonklimaat om eenieder deze
kans te kunnen bieden.

○

Mobiliteit
De mogelijkheid om korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer, fiets, te voet etc. Etc. af
te kunnen overbruggen. Hier zijn voor behoud van de lee aarheid zeker nog verbeterpunten.

○

Veiligheid
Veiligheid is een emo e /gevoel. Waar de één zich veilig voelt kan een ander een geheel onveilig
gevoel ervaren. Een veilig gevoel creëren is belangrijk voor de lee aarheid en het thuisgevoel in
onze dorpen.

Bovenstaand zomaar een aantal belangrijke items bij een visie over lee aarheid.
De volledige presenta e die jdens een DOC-vergadering zijn gegeven en ‘droom van een dorp’ die
wekelijks in onze dorpsbladen stond zijn als bijlagen toegevoegd.
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7.1 Leefbaarheidsgelden
Jaarlijks ontvangen de dorpsraden gemeentelijke subsidie voor de lee aarheid in de dorpen. Gedeeltelijk
dient deze te worden ingezet voor de vergaderingen, bijeenkomsten die de dorpsraden beleggen.
De overige gelden kunnen worden ingezet voor de lee aarheid van het dorp. Elk dorp is vrij om deze
gelden op een verantwoordelijke manier aan de lee aarheid te besteden. In Oirlo en Castenray kunnen
s ch ngen en verenigingen jaarlijks een aanvraag doen voor een bijdrage voor niet exploitabele kosten.
In Castenray wordt jaarlijks ‘het Beste idee van Câsele’ uitgereikt. Hierbij ontvangt elke inzender met een
gedegen plan zonodig een bijdrage.

7.1.1 Leefbaarheidsbudget Oirlo
Commissie:

Lee aarheidsbudget

Huidige commissieleden:

alle dorpsraadleden

Jaarlijks krijgen alle s ch ngen en verenigingen de mogelijkheid om aanspraak te maken op het lee aarheidsbudget van dorpsraad Oirlo. De gelden worden in principe jdens de jaarvergadering van de dorpsraad toegekend. Een uitzondering hierop zijn grote jubileumfeesten van verengingen, daarbij krijgt betreffende vereniging de cheque jdens hun jubileumfeest uitgereikt.
Algemeen:
- Men kan een aanvraag indienen als men denkt te voldoen aan de gestelde criteria, echter is het
niet vanzelfsprekend dat alle ingediende voorstellen, die aan de criteria voldoen, ook zullen worden
toegekend.
- Daar waar nodig zal de dorpsraad nog om een toelich ng vragen.
- De uiteindelijke beslissing m.b.t. toekenning van lee aarheidsgelden ligt te aller jden bij de
dorpsraad.
- Uitkering van de gelden vindt plaats na realisering van het project / ini a ef en ontvangst van de
originele factuur.

Om aanspraak te kunnen maken op het lee aarheidsbudget kan er een aanvraag worden ingediend die
aan de volgende criteria dient te voldoen:
1. Het ini a ef dient de “lee aarheid” van Oirlo te verbeteren.
2. Het ini a ef mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente.
3. Voor ini a even in openbare ruimtes moet van tevoren toestemming zijn verleend door de gemeente.
4. Het ini a ef mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen.
5. Het ini a ef mag niet tot de reguliere exploita e behoren.
6. Het ini a ef moet financieel onderbouwd zijn.
7. Het ini a ef moet na toekenning binnen 3 jaar zijn gerealiseerd.

Daarnaast vragen wij de volgende aspecten puntsgewijs bij de aanvraag toe te lichten:
1. Benu ng (frequen egebruik: weinig – ma g - vaak)
2. Originaliteit (aardig – origineel - uniek):
3. Financiële eigen bijdrage (verhouding eigen bijdrage t.o.v. totale bedrag)
4. Duurzaamheid (levensduur: eenmalig - zeer lang)
5. Aantal gebruikers (bijv. aantal leden; bezoekers)
6. Bijdrage verhoging lee aarheid (kortstondig - langdurig verhogend)
7. Zelfwerkzaamheid (gering - veel)
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7.1.2 Leefbaarheidsbudget Castenray
Commissie:

Lee aarheidsbudget

Huidige commissieleden:

alle dorpsraadleden

Terugblik:
Met behulp van het uitgekeerde lee aarheidsbudget zijn afgelopen jaren mooie projecten gerealiseerd.
Zoals:
*boekenruilkast in De Wis
*boek en monument: “Boeren op de Castenrayse zandgrond”
*kleding voor Sinterklaasintocht
*mozaïekbank trapveld en schoolplein
*meerdere jaren; ondersteuning “Zomerse Zondag”
*leer- en speelpoel aan Lollebeek
*nieuwe uniformen en feest voor jubilerende joekskapel Òp Tied Muuj
*nieuw archief voor CV de Schanseknuppels
*plaatsen kor alpaal op trapveldje
*ondersteuning 40-jarig jubileum Fanfare Dorpsklank
*oprich ng kermiscommissie
*organisa e kinderfeesten Koningsdag
*mobiele geluidsbox met microfoon voor algemeen gebruik
*nieuw fornuis in gemeenschapshuis de Wis
*nieuwe uniformen voor Fanfare Dorpsklank
*opze en kermisac viteiten
*spoorwegonderdoorgang Tienray/Castenray
*inrich ng Belevingstuin
*informa ebord “Laatvliegers” (vleermuizen in kerk)
Huidige stand:
Nog steeds kunnen alle verenigingen en/of organisa es een aanvraag doen voor een bijdrage uit het
lee aarheidsbudget.
Toekomstvisie:
De dorpsraad wil graag zoveel mogelijk ini a even ondersteunen zodat vrijwilligers gemo veerd blijven om
nieuwe projecten te starten binnen ons dorp waar alle inwoners van kunnen profiteren.

Foto’s: Belevingstuin
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7.1.3 Beste idee van Câsele
Commissie:

Beste idee van Câsele

Huidige Commissieleden:

Luc Strijbos

Terugblik
• Had het idee in een ander dorp gezien en vond dit wel een leuk idee voor Câsele
• Er zijn al redelijk wat ideeën binnengekomen en de meeste zijn doorgestuurd naar diegene waarvan
wij denken dat ze deze op een verantwoordelijke manier uit kunnen werken.
Huidige stand
• Het laatste idee is een dorpsquiz over Casele.
• De ingezonden ideeën worden door verschillende dorpsbewoners/ verenigingen aangedragen.
Zij werken deze uit buiten de dorpsraad om. De dorpsraad beoordeelt het idee, kent een
ontwikkelbudget toe en laat de betreﬀende commissie vrij in het uitwerken. Indien gewenst
ondersteunt de dorpsraad het ini a ef met raad en daad.
Toekomstvisie
• Zoveel mogelijk ideeën tot uitvoering laten komen
Ac e voor DOP
Als er ideeën zijn waar o.a. financiële hulp, contact met de gemeente etc nodig is, dan biedt de dorpsraad
hier advies en/of ondersteuning in.

7.2 Nieuwe inwoners
Commissie:

Nieuwe inwoners

Huidige Commissieleden:

Castenray:
Oirlo:

Annita Heukers, Nelly Emonts
Alle dorpsraadsleden

Huidige stand
Nieuwe inwoners ontvangen een pakket met flyers en informa e van s ch ngen en verenigingen uit het
betreﬀende dorp. Nieuwe inwoners van Castenray ontvangen informa e over Castenray. Nieuwe inwoners
van Oirlo ontvangen informa e over Oirlo.
Toekomstvisie
In overleg met de s ch ngen, verenigingen en ondernemers uit Oirlo en Castenray gezamenlijk een pakket
maken voor de nieuwe inwoners. Het pakket zal gedeeltelijk ook informa e / tegoedbonnen beva en van
het buurdorp.
Ac e voor DOP
Meenemen op agenda voorzi ersoverleg en overleg ondernemersvereniging
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7.3 Gemeenschapsaccommodaties
Gemeenschapsaccommoda es zijn de laagdrempelige ontmoe ngsplaatsen voor de inwoners van onze
dorpen. Je hoe niet uitgenodigd te zijn om binnen te lopen bij een gemeenschapshuis, in de kerk of op
het sportveld. Gemeenschapsaccommoda es zijn van groot belang voor de lee aarheid in de dorpen.
Het is dan ook zeer waardevol dat er een gemeenschappelijke accommoda e is midden tussen de dorpen
Oirlo en Castenray, genaamd sportkan e de Heesakker. Maar dat daarnaast beide dorpen ook hun eigen
gemeenschapsaccommoda e hebben die belangrijk is voor de eigen iden teit en het thuisgevoel van het
dorp.

Foto: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Foto: gemeenschapshuis De Wis, Castenray
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7.3.1 Gemeenschapshuis De Linde Oirlo
Aantal bestuursleden:
Dagelijks bestuur:
Paul Classens, Wil Willems, Petra Loonen, Piet
Kusters, Marie Elle Deenen, Mark Kleeven
Algemeen bestuur: van elke vereniging / s ch ng die gebruik maakt
van De Linde zijn twee personen afgevaardigd in het algemeen bestuur.
Beheer:
1 persoon

Terugblik
S ch ng gemeenschapshuis de Linde is (volgens statuten) opgericht op 24 juli 1981. Het huidige pand,
gelegen aan Hoofdstraat 34, Oirlo, is in 1982/1983 gerealiseerd. Na een brand in 1985 is het pand
gerenoveerd.
In 2012 is gestart met de ontwikkelingen ‘Schoon door de poort’. In januari 2018 werd versie 15 van het
plan overlegd bij de gemeente. Dit werd wéér afgekeurd om in te dienen. Inmiddels was het Lindebestuur
murw.
In september 2018 is het dagelijks bestuur van De Linde om de tafel gegaan met dorpsraad Oirlo om advies
op te halen. Samen hebben ze de gehele procedure doorgenomen en afgestemd met de verantwoordelijke
ambtenaren bij de gemeente Venray. De frustra es zijn geuit, er zijn nieuwe afspraken gemaakt, de
schouders moesten er weer onder komen. Op dat moment is er besloten om een projec eam samen te
stellen met afvaardiging uit het dagelijks bestuur, dorpsraad en inwoners van Oirlo.
Huidige situa e
Het merendeel van de Oirlose s ch ngen en verenigingen maakt gebruik van het gemeenschapshuis.
Helaas gaan / moeten enkele elders hun ver er zoeken. Door de capaciteit kunnen wij helaas niet al jd
aan alle wensen en behoe en voldoen. De Linde wordt dagelijks voor diverse ac viteiten gebruikt. Van
informa ebijeenkomsten, tot yoga, van een carnavalsfeest tot kaarten met de KBO. In de kelder hee de
jongerensoos haar eigen ‘domein’. Zij opent in het weekend de deuren voor de jeugd en jongeren. De jeugd
wordt vanaf 10 jaar betrokken bij de soos. Zij mogen dan al ondersteunen bij ac viteiten en groeit zo door
in commissies. Hier worden de organisatoren en bestuurders van de toekomst geboren. Wekelijks wordt de
Linde ongeveer 35 uur voor ac viteiten gebruikt ofwel ca. 1500 uur per jaar. Dit zou meer kunnen zijn, als
we ook de verenigingen die nu elders hun ac viteiten houden, zouden kunnen huisvesten.
Dit blij een wens voor de toekomst.
Toekomstvisie
Wij gaan voor een vruchtbare verenigingstoekomst voor Oirlo. Het projec eam ondersteunt het
Lindebestuur in het maken van deze visie. Het uitwerken van deze visie en het opstellen van het projectplan
‘schoon door de poort’. In goed overleg tussen dagelijks bestuur, algemeen bestuur, projec eam en
gemeente hebben wij er alle vertrouwen in, dat Oirlo over een aantal jaren een toekomstbestendig
gemeenschapshuis hee staan.
Aandacht DOP
Dorpsraad Oirlo hee eerder een toezegging gedaan voor maatschappelijk budget als bijdrage voor het
project ‘schoon door de poort’. Dit is een waardevolle toezegging. Echter het ondersteunen met draagvlak
en straks met zelfwerkzaamheid is wat ons betre ook zeker belangrijk om mee te nemen in het DOP.
Dus niet zo zeer geld ophalen bij de dorpsbewoners, maar hen erin betrekken, waardoor we geld kunnen
besparen met zelfwerkzaamheid.
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7.3.1A MFC Oirlo
Projec eam: Paul Classens, Marie-Elle Deenen, Leon Loonen,
Jan Nelissen, Anita Emonts
Terugblik:
In september 2018 hee het dagelijks bestuur van gemeenschapshuis De Linde een projec eam
samengesteld, om de mogelijkheden voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis
i / MFC in
i Oirlo
Oi l te
onderzoeken. Hierbij staan de wensen en behoe en van het dorp centraal.
Huidige situa e:
In december 2018 hee de eerste dorpsbijeenkomst, georganiseerd door het projec eam, plaatsgevonden.
Daarvóór en daarna hebben er diverse individuele gesprekken plaatsgevonden met s ch ngen en
verenigingen, die al dan niet gebruik maken van het huidige gemeenschapshuis. Het kerkbestuur,
eigenaren van café – cafetaria d’n Terp en eigenaren van overige poten ële loca es zijn bezocht om
samen over mogelijke toekomstplannen te brainstormen. Het was een breed onderzoek. Op dit moment
ligt het onderzoeksrapport klaar om te presenteren aan het dorp en college van B&W. Waar in december
2018 werd gestart met en poten ële loca es, zijn er nu nog twee poten ële loca es over. Te weten
gemeenschapshuis De Linde en de pastorie. Hierbij is wel de inten e om café – cafetaria d’n Terp in dit plan
te betrekken, omdat zij op korte termijn het pand in de verkoop gaan ze en.
Loca e: gemeenschapshuis De Linde
Wanneer er voor deze loca e wordt gekozen, dan lijkt dit op het eerste gezicht de meest gemakkelijke en
goedkoopste oplossing. Uit onderzoek is gebleken dat deze gedachte niet correct is. Wanneer er wordt
gekozen voor het renoveren en stukje aanbouwen + terras van gemeenschapshuis De Linde dan hoe er
per defini e, geen rekening gehouden te worden met andere panden, onderhandelingen e.d. Echter lijken
de verbouwkosten nagenoeg evenredig aan de kosten van het realiseren van MFC de Pastorie. Deze kosten
zijn verder uitgewerkt in een korte presenta e die als bijlage bij dit dorpsontwikkelingsplan is toegevoegd.
In de vergelijking van de kosten, zijn een aantal aannames gedaan, omdat er een aantal factoren nog niet
bekend zijn.
Loca e: de Pastorie
Wanneer voor deze op e wordt gekozen, dan betekent dit dat we de huidige pastorie intact laten. In
het pand zal een verbouwing plaatsvinden. Er zullen ruimtes gecreëerd worden voor de desbetreﬀende
verenigingen incl. terras en parkeerplaatsen. De grote winst zit in het feit, dat we in gesprek gaan met
gemeente Venray om hier een drie-hoeks-construc e toe te passen. Als De Linde en D’n Terp worden
gekocht en gesloopt, deze grond vervolgens wordt verkocht voor woningbouw, dan wordt hier geld
gegenereerd, dat vervolgens voor de aankoop / verbouwing van de pastorie kan worden gebruikt.
Op de loca e van d’n Terp kan een twee-onder-één kap worden gebouwd. De algemeen econoom van het
bisdom hee aangegeven dat wanneer de gemeente medewerking verleent, zij hier een nieuwe (pastoors)
woning willen bouwen. Op de loca e van de Linde kunnen levensloopbestendige en startershuurwoningen
/ appartementen worden gebouwd. Dit is een mooie loca e om het woon-/zorgcomplex (WoZoCo) te
realiseren. De jdlijn, mogelijkheden en vervolg gesprekken met gemeente Venray, eigenaren van D’n Terp
en bisdom zullen mede bepalend zijn over de voortgang / verloop van het proces.

Aandacht DOP
Gemeenschapshuis De Linde ‘schoon door de poort’ stond in 2012 al in het DOP. Nu zijn we zeven jaar
verder en is het nog niet gerealiseerd, is er nog geen duidelijkheid over het waar, wat, wanneer en hoe. Wij
vragen op een ne e maar urgente wijze om prioriteit te geven aan dit voor het dorp zeer belangrijke plan,
dat een grote bijdrage levert aan de lee aarheid en toekomst van Oirlo.
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7.3.2 Gemeenschapshuis De Wis Castenray
Commissie:

S ch ng Jeugd- en Gemeenschapshuis De Wis

Commissieleden:

Wim Classens, Ben v. Eck,
Toos Sommers, Ger Smits

Terugblik:
De Castenrayse gemeenschap hee de beschikking over een gemeenschappelijk gebouw waar de
verenigingen in terecht kunnen. En waar dorpsac viteiten kunnen plaatsvinden. Het is toegankelijk voor
jong en oud. Het gebouw is diverse malen verbouwd. Veelal door inzet van veel vrijwilligers. De grootste
verbouwing hee plaats gevonden rond 2006. Toen is het oudste gedeelte van het huidige gebouw geheel
gerenoveerd en is er nieuwbouw gerealiseerd door er o.a. een nieuwe zaal aan te bouwen. Hierdoor is het
hele gebouw in een uitstekende condi e gekomen en is het gebruik van de ruimtes verbeterd doordat ze
beter afgestemd kunnen worden op de ac viteiten.
De aansturing van het gebouw staat onder toezicht van een s ch ngsbestuur. De inkomsten bestaan
uit opbrengst vanuit de horeca en huur. Voorheen waren er nog wel diverse gesubsidieerde ac viteiten,
maar door de nieuwe regeling opgelegd vanuit de gemeente dient het gebouw “Schoon door de poort”
te gaan. Dat wil zeggen dat vanuit de plaatselijke overheid (gemeente) niet meer in financiële zin wordt
ondersteund en bijgedragen. Hierom hee het bestuur vele maatregelen getroﬀen waardoor er een
grote kostenreduc e hee plaatsgevonden. Voornamelijk door veel duurzaamheidsmaatregelen uit te
voeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen, ledverlich ng, isola emaatregelingen en het elimineren van
verspilling van energie.
Huidige stand:
Financieel is het gemeenschapshuis gezond. Het hee geen schulden en bezit een goede financiële
reservepot. Het gebouw bevindt zich in een goede bouwkundige staat. Er vinden nog steeds veel
ac viteiten plaats. Er is enige terugloop in de opbrengsten van huur en horeca. Het gebouw is desondanks
niet uit de samenleving weg te denken.
Toekomstvisie:
Graag wil het s ch ngsbestuur zich verjongen door jongeren in het bestuur aan te trekken. Samenwerking
met de plaatselijke horecagelegenheden zal goed blijven gaan. Er zal nog wel een terugval plaatsvinden in
de hele exploita e door het verdwijnen van verenigingen. Maar er zal een goede plaats en toekomst blijven
voor het gebouw in de hele gemeenschap.
Ac e Dop:
Gezamenlijk met het s ch ngsbestuur de ontwikkelingen op het gebied van horeca en verenigingsleven
nauwle end volgen en hierin samen optrekken om het bestaan en het doel van het gebouw te
waarborgen.
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7.3.3 Rooms Kathoelieke kerk Heilige Gertrudis Oirlo
Kerkbestuur:
Vicevoorzi er:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

Dré Duijf
Dominique Gerritsen
Jolanda van der Broeck
Ans Bas aans

Terugblik:
De kerk van Oirlo is gewijd aan de Heilige Gertrudis, beschermvrouwe van reizigers en helpsters in nood.
De kerk ligt in de dorpskern van Oirlo. Rechts van de kerk ligt het kerkhof en daarnaast de pastorie. De
Gertrudiskerk is rijksmonument, provinciaal monument en gemeentelijk monument.
Al in de late Middeleeuwen (circa 1300) stond er een kerk in Oirlo. De voormalige romaanse kerk werd later
uitgebreid en aangepast in go sche s jl. Op 22 november 1944 werd de kerktoren en daarmee een groot
deel van het schip opgeblazen door de Duitsers. Daarna werd de kerk weer opgebouwd.
De parochie valt onder het dekenaat Venray. De aansturing van de kerk wordt gedaan door de pastoor en
het kerkbestuur.
Tot begin 2018 had Oirlo een eigen pastoor.
Huidige stand:
Structureel vindt er wekelijks op zaterdag een eucharis eviering plaats. De parochie kent een forse
terugloop van het kerkbezoek. Dit maakt het moeilijk om de parochie financieel gezond te houden. Het
kerkgebouw en de pastorie verkeren in een goede bouwkundige staat.
Door het grote tekort aan priesters is de huidige pastoor aangesteld over Bli erswijck, Wanssum, Castenray
en Oirlo. Deze vier parochies par ciperen in het zogenaamde ‘kleine cluster’. Uit iedere parochie zit een
afgevaardigde in dit bestuur met de pastoor als hoofd.
Het cluster ondersteunt de pastoor en de kerkbesturen.
De pastorie is op dit moment verhuurd aan par culieren. Een projec eam in Oirlo onderzoekt of de
pastorie in de toekomst mogelijk omgebouwd kan worden tot MFC. Het kerkbestuur staat in principe
achter de plannen, maar de eindgoedkeuring ligt bij
het bisdom. Voor het bisdom zijn een func oneel
alterna ef en financiële haalbaarheid van groot belang.
Toekomstvisie:
Op dit moment is het beleid van het bisdom erop
gericht om de dorpskerken in stand te houden. Door
het teruglopende kerkbezoek en het priestertekort
kan op den duur het bestaansrecht van het gebouw in
gevaar komen.
Ac e DOP:
Het nega eve verloop en de gevolgen hiervan
goed volgen. Bij duidelijke signalen samen met het
kerkbestuur ac e ondernemen.
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7.3.4 Rooms Katholieke kerk Heilige Matthias Castenray
Commissie:

kerkbestuur Castenray

Commissieleden:

B. Arts, M. Marcellis, T. Classens, H. v. Horne (pastoor)

Terugblik:
Centraal in het dorp Castenray staat het rooms katholieke kerkgebouw. Het gebouw is vernoemd naar de
Heilige Ma hias, ook wel de dertiende apostel genoemd. Hij nam na loting de plaats in van Judas Iskariot.
Het kerkgebouw kent een lange bestaans- geschiedenis. Het is ontstaan vanuit een kleine kapel, die in 1434
aan St. Matthias gewijd werd en die is uitgegroeid tot een mooi sta g kerkgebouw. Het gebouw valt onder
de monumentenzorg. Vanuit het bisdom Roermond wordt de priester en het kerkbestuur aangestuurd. De
parochie valt onder het dekenaat Venray. De aansturing van de kerk wordt gedaan door de pastoor en het
kerkbestuur. Naast het kerkgebouw bezit de parochie ook een woning de zogenaamde pastorie.
Huidige stand:
Structureel vindt er wekelijks op zaterdag een eucharis eviering plaats. Ook Castenray kent een forse
terugloop van het kerkbezoek. Dit hee nogal wat gevolgen om het financieel goed in stand te houden.
Het kerkgebouw verkeert in een zeer goede bouwkundige staat. Door een nijpend tekort aan priesters is
de huidige pastoor aangesteld over vier parochies. Samen met deze vier parochies is een cluster gevormd.
Haar taak is om de pastoor overkoepelend te ondersteunen in de uitvoering van zijn taken. Daarnaast
ondersteunen ze de vier kerkbesturen centraal. Uit iedere parochie zit een afgevaardigde in dit bestuur met
de pastoor als hoofd. De pastorie is verhuurd aan par culieren en zorgt daardoor voor een vast inkomen
voor de kerk.
Toekomstvisie:
Naar verwach ng zal het kerkbezoek nog meer teruglopen. Hierdoor kan op een gegeven moment het
bestaansrecht van het gebouw in gevaar komen. Ook het nijpend priestertekort kan hier een erns ge
nega eve invloed op hebben.
Ac e DOP:
Strak het nega eve verloop en de gevolgen hiervan volgen. Bij duidelijke signalen samen met het
kerkbestuur hier ac e op ondernemen.

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

31

7.3.2 Sportpark de Heesakker
Commissie:

S ch ng “De Heesakker”
Bestuur:

Het bestuur van S ch ng “De Heesakker”
bestaat uit 7 personen.

Terugblik:
De S ch ng hee als doel de bevordering en ontwikkeling
van sportenbeoefening voor jong en oud. Ze verhuurt de
accommoda e aan SVOC’01.
Het doel hierin is het behouden van accommoda es en het
op maal aanbieden van sportmogelijkheden aan de leden
van SVOC’01.

Huidige stand
De accommoda e bestaat uit 3 voetbalvelden,
2 kor alvelden en 2 tennisvelden.
In 2016 hee de s ch ng nieuwe kunstgrasvelden
voor zowel kor al als tennisbanen gerealiseerd.

In de zomer van 2019 is de kan ne in een modern jasje gestoken.
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8.Wonen
Zowel in Oirlo als Castenray is een grote behoe e aan (sociale) huurwoningen. Wonen Limburg hee in
beide dorpen de laatste jaren alleen woningen verkocht en niet meer bijgebouwd. Momenteel wordt in
beide dorpen bekeken hoe deze vraag op een andere manier kan worden ingevuld. Sinds de samenwerking
van de dorpsraden in 2013 zijn de krachten gebundeld in een overkoepelende commissie woningbouw.

8.1 Woningbouw algemeen
Commissie:

Woningbouw

Huidige commissieleden:
Terugblik
•
•
•

•

•

Ties Dinghs (dorpsraad Castenray) en Frank Steeghs (dorpsraad Oirlo)

Om de woningbouw in beide dorpen te bevorderen via o.a. de contacten met de gemeente en
woningbouwvereniging
In Castenray nieuwbouw 3 par culiere woningen de laatste 2 jaar, 8 huurwoningen en
5 starters koopwoningen. In Oirlo 5 nieuwbouw par culiere woningen.
Wonen Limburg verkocht vrijkomende huurwoningen, dit is onder druk van de commissie
gestopt. Wonen Limburg bouwt geen huurwoningen in de dorpen. Via par culier ini a ef en
gemeentegaran e zijn er toch 8 huurwoningen in Castenray gebouwd.
Er zijn in Oirlo op twee loca es (Kerkhoek en Hofplein/pad) bouwmogelijkheden, in Castenray
op één loca e. De komende jaren voorzien deze loca es nog volop in de behoe e voor
nieuwbouw.
Eind 2017 is er gezamenlijk een enquête gehouden m.b.t. woonbehoe e in beide dorpen.
Hieruit kwam duidelijk naar voren dat vooral de jongeren een koophuis in Oirlo ambiëren. De
ouderen bleven in de enquête ondervertegenwoordigd, waardoor er hierover geen duidelijk
beeld valt te schetsen. In Castenray werd duidelijk dat de ouderen graag in eigen dorp willen
blijven wonen.

Huidige stand
• Vanuit het DRO is een werkgroep opgericht met de volgende ambi e:
De Werkgroep Wonen van het DRO Venray hee de ambi e om de woonbehoe es van de
kerkdorpen van Venray op een uniforme manier te peilen en in kaart te brengen.
•

Het doel van deze woonbehoe epeiling is om de gemeente Venray van een adequaat
en onderbouwde reac e te kunnen voorzien op de in 2017 opgestelde Woonvisie
Venray (welke niet aansluit bij de woonvisie van de dorpen in Venray).

•

Momenteel zijn er bouwontwikkelingen op beide bouwloca es. Aandacht punt blij de (huur)
levensloopbestendige woningen. Dit wordt meegenomen in de werkgroep Wonen.
Overleg aannemers en ontwikkelaars voor bouw huur-/koopwoningen, ombouw oude
boerenbond in Casternray naar appartementen
Ombouw basisschool in Castenray naar vijf zorgappartementen, ombouw oude boerenbond
naar appartementen (arbeidsmigranten en / of mogelijk studio’s)
De eigenaar van de oude boerenbond hee een architect opdracht gegeven voor het maken
van een tekening en deze wil het z.s.m. realiseren.

•
•
•

Toekomstvisie
• Van mensen wordt verwacht dat zij langer zelfstandig blijven wonen. Hierop zullen bestaande
woningen aangepast dienen te worden, of nieuwe huizen gebouwd dienen te worden die
hierop ingericht zijn.
• Uitwerken van de woonvisie voor de kerkdorpen en met een goede onderbouwing passende
mogelijkheden voor inwoners van Oirlo bespreken met betreﬀende instan es.
DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

33

•
•
•
•

Beide dorpen kunnen de komende jaren vooruit met de nieuwbouwmogelijkheden die er nu
zijn. Voor Castenray is het streven om 3 woningen per 2 jaar te realiseren.
Door de vergrijzing zal de vraag naar huurwoningen nog groter worden.
Ac ef de contacten onderhouden en druk blijven uitoefenen bij alle instan es.
Er zijn goede contanten met de gemeente Venray, en de gemeente gee ook al ondersteuning
door financieringsgaran e en voorheen een lagere grondprijs. Hee verkoop oude
schoolgebouw voor een redelijke prijs mogelijk gemaakt. Wij blijven met de gemeente kijken
naar s mulerende ondersteuning.

Ac e voor DOP
○
Uitwerken van de woonvisie met de werkgroep, aan de hand daarvan kan er een ac eplan worden
opgesteld.
○
Lagere grondprijs voor de dorpen, Overleg aannemers en ontwikkelaars voor bouw huur-/
koopwoningen, Bewoners in onze dorpen s muleren om hier te blijven wonen omdat er
voldoende bouwkavels zijn en wonen in een dorp steeds aantrekkelijker wordt door de drukte in de
grote steden.

Foto: woningbouw Hofpad, Oirlo
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Foto: woningbouw Castenray

A eelding:
Huidige verkaveling Castenray.
Verzoek om dit te herkavelen
zodat de kavels aantrekkelijker
en daardoor beter verkoopbaar
worden.
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8.2 Sociale huurwoningen in Castenray en Oirlo
Commissie Castenray en Oirlo.
Huidige commissieleden: Frank Steeghs (Dorpsraad Oirlo) en Ties Dinghs (Dorpsraad Castenray
Terugblik:
Ieder dorp hee behoe e aan een percentage sociale huurwoningen om de mensen uit eigen dorp die
daar behoe e aan hebben in te kunnen voorzien. Onze kernen beva en tussen de 8 en 12% sociale
huurwoningen waardoor Wonen Limburg zich aan de met de gemeente gemaakte presta eafspraken
houdt.
Huidige stand:
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen dient een persoon/stel aan een maximaal
inkomen te voldoen:
o Nu niet ouderen: €22.7000 max voor alleenstaande, €30.825 voor 2pers.
o Ouderen €22.675 alleenstaande, €30.8000 2 pers.
o Inkomen is hierbij van belang, en niet het vermogen.
Wonen Limburg zal geen extra woningen in onze kernen gaan bouwen omdat de vooruitzichten zijn dat er
vanaf 2030 een krimp in onze regio gaat ontstaan en Wonen Limburg niet voor de leegstand wil bouwen.
Omdat Wonen Limburg geen sociale huurwoningen meer bouwt hee de dorpsraad Castenray zelf
ini a even genomen.
Samen met aannemer Rob Claassen zijn, met financieringsgaran e van de gemeente Venray in 2016,
acht sociale huurwoningen gebouwd.
Toekomstvisie:
Wonen Limburg is wel bereid om mee te denken bij de opzet van coöpera eve opze en van
woningbouwprojecten in de dorpen. Daarnaast is Wonen Limburg bereid te kijken naar de mogelijkheden
van jdelijke woningen.
Thans in 2019 is een belegger een bouwplan aan het ontwikkelen in Castenray voor de bouw van 4 sociale
huurwoningen.
Dit is een moeizaam proces om binnen de huurliberalisa e grens te blijven van € 720,42 huur per maand,
omdat dure grond moet worden gekocht en de bouwkosten flink zijn gestegen.
Vanuit de DRO-commissie wonen is er afgelopen voorjaar een gesprek geweest met Wonen Limburg en
de gemeente Venray waaruit bovenstaande zaken zijn besproken. De verschillen tussen de dorpen in de
gemeente Venray zijn groot waardoor de belangen ook totaal verschillend zijn binnen het DRO. Echter
vanuit Wonen Limburg is de verdere medewerking tot op heden nihil.
Tevens is er des jds ook de onbekendheid van het puntensysteem van Wonen Limburg besproken. Veel
mensen reageren alleen op huizen die in eigen dorp vrijkomen.
Het systeem werkt echter anders. Door zoveel mogelijk te reageren op huizen in de gemeente, worden
er meer punten behaald waardoor deze persoon ook hoger op de lijst komt te staan. Echter hoeven de
woningen in de andere dorpen niet geaccepteerd te worden. Maar de kans om een gewilde woning in eigen
dorp te krijgen wordt wel hoger.
Dit onderwerp staat op de agenda van de DOP-commissie om hier meer info over in te winnen en dit terug
te koppelen naar de dorpen/dorpsraden.
Ac e voor DOP:
Thans is ook de gemeente Venray kri sch betreﬀende samenvoegen van bouwkavels en het
beeldkwaliteitsplan, hier moet de gemeente prak scher mee om gaan omdat voor de sociale huur sober
gebouwd moet worden.
Voor toekoms g presta eafspraken van gemeente Venray met Wonen Limburg moeten meer en duidelijke
afspraken, in overleg met het DRO, worden gemaakt.
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8.2 Ontmoe ngcentrum en woon-/zorgcomplex:
Commissie:

Dorpsraad Castenray met ondersteuning van dorpsraad Oirlo.

Commissie leden:

Bert Arts (dorpsraad Castenray)
Herman Theeuwen - Ben van Eck –
Marian Houwen – Tiny Arts – Nelly Emonts (inwoners Castenray)
Anita Emonts (dorpsraad Oirlo)

Terugblik:
Na jarenlang van voorbereidingen door vrijwilligers is in 2019 in Castenray Residence De Stek gerealiseerd
in het voormalige leegstaande schoolpand. Het doel is om de ouderen een ontmoe ngsplaats te kunnen
aanbieden en dat de mindervaliden / invaliden niet meer naar andere plaatsen hoeven te verhuizen maar
in hun eigen dorp kunnen blijven wonen ondanks hun handicap en of verminderde vitaliteit. De verbouwing
is gerealiseerd met geldelijke ondersteuning van de provincie Limburg, gemeente Venray, diverse fondsen,
dorpsraad Castenray en met een grote inzet van veel vrijwilligers. Ook is er een financiering aangegaan met
de RABObank.
Na de voorbereidingsfase is een s ch ng opgericht genaamd Residence De Stek. Hiermee is de commissie
opgeheven en het project bestuurlijk los komen te staan van dorpsraad.
Huidige stand:
Residence De Stek is een ontmoe ngsplaats geworden voor alle ouderen uit Castenray. Het pand bestaat
uit:
* 5 Appartementen.
* 1 Centrale ontmoe ngsruimte (de huiskamer van Castenray).
* 1 Calamiteitenkamer.
* 1 Mul func onele ruimte.
De grondige verbouwing is voorspoedig verlopen en binnen 4 ½ maand zonder noemerswaardige
tegenslagen afgerond. Het gebouw is op 13 juli 2019 oﬃcieel geopend. Er zijn naast de aanpassingen ook
verduurzamingsmaatregelingen uitgevoerd, zoals zonnepanelen, isola emaatregen. Financieel is er binnen
de begro ng gebleven. De s ch ng hee de ANBI-status.
Toekomstvisie:
Het s ch ngsbestuur zal zelfstandig het gebouw beheren en besturen. Omdat het gebouw een grote spil
is in de samenleving van Castenray zal er nauw samen gewerkt blijven worden met de dorpsraad. Alle
ac viteiten die er plaatsvinden nu en in de toekomst zullen vanuit de gemeenschap zelf komen. En deze
zullen veelal door vrijwilligers worden uitgevoerd. De zorgvragen die er zijn zullen door de thuiszorgorganisa es blijven worden vervuld. Met aanvulling van vrijwilligers. Residence De Stek zal uit gaan
groeien naar de ontmoe ngsplaats voor de ouderen. En de woonplek zijn voor de meest urgenten onder
die groep. Ook zullen van hieruit alle zorgvragen die er zijn en/of komen vanuit het hele dorp gestuurd
en/of gecoördineerd worden. De tuin zal ontwikkeld worden tot een wandelgebied waar ouderen en
mindervalide / invalide veilig en met veel plezier kunnen vertoeven. Het zal de tuinkamer van Castenray
worden.
Ac e DOP:
De dorpsraad zal betrokken blijven bij de ontwikkelingen en ac viteiten in en rondom het gebouw. Ze zal
hierin een adviserende rol hebben. Ze adviseert dan ook gevraagd en ongevraagd. Voor de aanleg van de
tuin zal mogelijk nog een beroep gedaan worden op het lee aarheidsbudget. Dit is a ankelijk van hoe de
fondsenwerving hiervoor gaat lopen.
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8.3 WoonZorgComplex (WoZoCo) Oirlo
Commissie:

In oprich ng

Commissie leden:

Jan Nelissen
Commissie wordt in 2019 - 2020 opgericht

Terugblik:
In het recente verleden en nu nog zien we in Oirlo de bejaardenwoningen in hun func e voldoen. Met veel
mantelzorg vanuit kinderen/familie en buurtbewoners, welke weer geholpen worden door ambulante zorg
en hulp. Hiermee bereiken onze oudere inwoners een hoge lee ijd en kwalita ef een mooi leven binnen
onze gemeenschap Oirlo.
Huidige stand:
Momenteel zien we “de nieuwe” ouderen noodgedwongen vertrekken uit Oirlo. Weg van hun
mantelzorgers en weg van kinderen en familie. Omdat Oirlo niet voorziet in koop- en huurappartementen
waar huidige “nieuwe ouderen” naar zoeken, stroomt Oirlo leeg betreﬀende deze groep ouderen.
Verschrikkelijk, mensen welke hun roots in Oirlo hebben worden verplicht elders gepaste huisves ng te
zoeken. Niet alleen de ouderen, maar ook jongeren met een beperking moeten noodgedwongen hun
veilige haven verlaten. Erg pijnlijk.
Toekomstvisie:
Samen met een groep ondernemers uit Oirlo gaan wij kijken naar mogelijkheden. Denken in oplossingen.
Het idee is duidelijk. Een coöpera e oprichten met daarin, investeerders, organisators, beheerders en
uitvoerders welke met behulp van vrijwilligers en professionals zorgen voor passende woningen voor koop
en huur voor jong en oud. Appartementen lee ijdsbestendig, modern en voorzieningen passend bij hulp
en zorg die nodig is. Een geschikte loca e is het huidige terrein waar nu gemeenschapshuis De Linde staat.
Het nieuwe MFC kunnen we bouwen aan de huidige pastorie.
Hiermee zou een enorm grote wens van de mensen van Oirlo in vervulling gaan.
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8.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Commissie:

Er is hiervoor geen commissie binnen de dorpsraden Oirlo - Castenray

Terugblik:
Arbeidsmigranten zijn nodig voor een lee aar klimaat. Vroeger kwamen de arbeidsmigranten met name
uit Turkije en Marokko. Vanaf het begin van deze eeuw komen de arbeidsmigranten steeds vaker uit landen
zoals Polen. De laatste jaren zien we ook daar weer een verschuiving in en zien we meer Oekraïners,
Joegoslaven en Hongaren naar onze regio komen om te werken en te verblijven.
Huidige stand:
Het is een feit dat arbeidsmigranten huisves ng nodig hebben. Wij zijn van mening dat wanneer mensen
hard werken zij ook een veilige en goede huisves ng moeten kunnen krijgen. Gelukkig hebben wij zowel in
Oirlo als Castenray vele loca es waar deze hardwerkende mensen verantwoord kunnen wonen. Echter zijn
wij wel van mening dat het aantal arbeidsmigranten in verhouding moet zijn. Arbeidsmigranten ves gen
zich meestal voor een kortere jd, mede door hun cultuur sluiten zij meestal niet aan bij dorpsac viteiten.
Dit betekent dan ook dat wanneer het aantal arbeidsmigranten niet in verhouding is met de eigen
dorpsmensen het ten koste kan gaan van de lee aarheid van de verenigingen.
Momenteel is er een plan voor het huisvesten van arbeidsmigranten bij de Wuust aan de rand van de
Hoogriebroeksebossen. De omgeving is niet blij met deze ontwikkeling en hee een werkgroep opgericht.
Als dorpsraden volgen wij de ontwikkelingen.
Toekomstvisie:
Voor de werkgelegenheid en lee aarheid is het belangrijk dat er arbeidsmigranten worden gehuisvest.
Zowel de dorpsraden van Oirlo als Castenray staan hier posi ef tegenover, echter blijven beide wel waken
voor een gezonde balans. De dorpsraden blijven ontwikkelingen monitoren en indien nodig bijeenkomsten
faciliteren.

Foto: sfeerimpressie logiesbedrijf de Walnoot, Oirlo
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9. Zorg en Welzijn
9.1 Dorps Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)
Elk dorp hee wel eens te maken met vervelende, zorgwekkende gebeurtenissen. Dat kan zijn van het
vernielen van een speeltoestel op een speelveldje, het ontvreemden van verkeersborden tot mishandeling
of nog erger zedendelict. Hoe gaan wij hier als dorp mee om?
De dorpsraad is geen professional op het gebied van bovenstaande zaken. Zij is dan ook zeker niet de par j
die dit op gaat lossen. Echter kan de dorpsraad, indien gewenst, wel contacten leggen met de juiste personen.
Dorpsraad Oirlo en Castenray zijn ondergebracht bij Wijkteam Brukske. Dit wijkteam bestaat uit een heel
aantal profesionals die samen met de gedupeerde gaan overleggen waar, welke hulp of ondersteuning nodig is. Het wijkteam bestaat uit de volgende samenwerkende partners:
gemeente Venray, Synthese, Wonen Limburg, Poli e Noord-Limburg (wijkagent), Proteion. Meer informa e
is te vinden op de pagina wijkteamvenray.nl.brukske
Daarnaast hebben de voorzi ers van de dorpsraden contacten met de straatcoaches. De straatcoaches kunnen worden ingezet zodra de sociale veiligheid in gedrang komt of wanneer iemand iets verdachts ziet. De
straatcoaches gaan zo spoedig mogelijk ter plaatse kijken. Zij gaan in gesprek met betrokken personen. Als
het minderjarigen betre gaan zij in gesprek en bij herhaling nemen zij contact op met de ouders / verzorgers. Op deze laagdrempelige manier kan veel leed worden voorkomen. Meer informa e over de straatcoach is te vinden op: www.straatcoach.nl
Wanneer er zich een zeer erns g voorval in het dorp voordoet wordt er contact opgenomen met de voorzi er van betreﬀende dorpsraad. Er wordt dan overlegd hoe dit aan het dorp mede te delen / hoe het dorp
bij elkaar te organiseren.
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9.2 BurgerServicePunt
Het BurgerServicePunt (BSP) wordt georganiseerd om de drempel te verlagen bij hulpvragen.
Bij het BSP kunnen de dorpsbewoners terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. In onze dorpen maken met name de senioren gebruik van deze mogelijkheid. De drempel is laag, de hulp is groot.

9.2.1a BurgerServicePunt Oirlo
Commissie:
Huidige Commissieleden: Paula v. Rijswijck en Alber ne Steeghs (dorpsraad Oirlo)
Terugblik
•
•

•
•
•
•

Hans Bosch hee dit in 2017 begeleid vanuit de dorpsraad en september 2018 afscheid
genomen.
Marlies Bosch (ouderenadviseur) is benaderd vanuit haar zorgorganisa e en gemeente om dit
in dorpen te gaan coördineren en contactpersoon te zijn voor het dorp Oirlo. Zij is hiermee
gestart.
Zij zal 1 x per maand op woensdag aanwezig zijn in gemeenschapshuis De Linde jdens
ac viteiten.
Mensen kunnen dan met vragen bij haar terecht.
Marlies Bosch en Anita Janssen zijn nu vanaf september samen de contactpersonen voor Oirlo.
In oktober 2018 is er contact geweest door Paula en Alber ne vanuit de dorpsraad. Zij hebben
een woensdagmiddag in De Linde bijgewoond, kennis gemaakt en zich laten informeren.

Huidige stand
• Commissieleden Alber ne en Paula plaatsen zich op de achtergrond.
• Contactpersonen vanuit de gemeente Venray Anita Jansen en ouderencoördinator Marlies
Bosch coördineren dit in ons dorp en dat verloopt prima.
• Bij bijzonderheden die voor de dorpsraad van belang zijn, zullen zij contact met ons opnemen.
Toekomstvisie:
• Commissieleden Alber ne en Paula blijven op de achtergrond betrokken.
Ac e voor DOP
Geen ac e op dit moment.
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9.2.1b BurgerServicePunt Castenray
Commissie: Dorpsraad Castenray en S ch ng Residence De Stek
Commissieleden: Bert Arts, Tiny Arts - vd. Wijst
Terugblik:
Al sinds diverse jaren zijn vanuit de gemeente ac es ondernomen om een laagdrempelig steunpunt te
realiseren in de dorpen en wijken van de gemeente Venray. De bedoeling is dat de inwoners van de dorpen
op deze plek terecht kunnen met al hun vragen, problemen op het gebied van zorg – welzijn - wonen en/
of andere problemen. De gemeente hee hiervoor o.a. wijk- verpleegkundigen aangesteld. In Castenray is
dit opgestart met behulp van de commissieleden en werd er zi ng gehouden in het gemeenschapshuis.
Een enkeling meldde zich waar het al snel bij bleef. De spreekuren werden van wekelijks naar 1 x
maandelijks gezet. Maar ook dit werd geen succes. De reden hiervan was waarschijnlijk dat het spreekuur
te “openbaar” was. Iedereen kon zien wie hier gebruik van maakte zonder de inhoud van de gesprekken
te kennen. Er werd over gesproken en gespeculeerd. Door wisselingen in de aangestelde verpleegkundige
liep de con nuïteit van het spreekuur houden fors terug. Op een gegeven moment werd het omtrent dit
verhaal helemaal s l. Tot voor kort.
Huidige stand:
Rond november werd er door Anita Janssen contact opgenomen met de commissieleden. Ze is opnieuw
aangesteld als wijkverpleegkundige met o.a. Castenray als aandachtsgebied. Op advies van o.a. de
commissieleden zijn er geen ac eve ac es opgezet. De reden hiervan is dat zodra het schoolgebouw
omgebouwd is hierin een mul func onele ruimte is waar ze ongestoord terecht kan. De ruimte is nu klaar.
Er wordt hernieuwd contact opgenomen.
Toekomstvisie:
Het servicepunt zal gaan uitgroeien tot een plek waar iedereen die met vragen, wensen en/of problemen
zit, laagdrempelig terecht kan en geholpen wordt. De commissieleden zullen hierbij helpen waar nodig is
om dit goed op te ze en.
Ac e DOP: Ontwikkelingen volgen. Daar waar nodig ondersteunen.

42

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

9.4 Duo-fietsen:

Vita-Fiets

Commissie: Dorpsraden Oirlo en Castenray
Leden: Anita Emonts – Alber ne Steeghs – Paula van Rijswijck – Bert Arts
Terugblik:
Eind 2018 is deze werkgroep opgericht onder supervisie van de dorpsraden Oirlo en Castenray. De eerste
opdracht die ze kregen was om te onderzoeken of er behoe e was in beide dorpen aan een duo-fiets. Dit
bleek het geval te zijn. Hun taak is hierna omgezet in ac es om te zorgen dat er in elk dorp een duo-fiets
komt. De werkgroep zet zijn werk voort onder de naam Vita-Fiets.
Huidige stand:
Een duo-fiets is een fiets die aangepast en gemaakt is om met twee personen zi end naast elkaar te
kunnen fietsen. De valide bestuurder neemt een mindervalide/invalide persoon als duopassagier mee.
Dit kan een persoon zijn met lichamelijke beperking(en) maar het kan ook iemand zijn met geestelijke
beperking denk hierbij bijv. aan demen e. Door als duopassagier op de fiets te stappen kan hij of zij ac ef
en/of passief deelnemen aan het fietsen. Dit naar gelang zijn/haar condi e en of vitaliteit zowel lichamelijk
als geestelijk.
Beide dorpsraden willen vanuit de werkgroep met dit project de minder valide/invalide medebewoners een
hulpmiddel aanbieden om toch veilig en ac ef deel te kunnen nemen aan een fietstocht. Hiermee willen ze
een bijdrage leveren aan hun vitaliteit. Waarbij het mede een invulling zal geven aan de vele lege uren die
vaak ontstaan of er al zijn bij mindervalide/invaliden. Fietsen is leuk, gee plezier en maakt de geest vrij.
De aanscha osten van twee duofietsen met daarbij het realiseren van twee stallingen zijn
+/- € 40.000,00. In beide dorpen zijn hiervoor ac es ondernomen om geld bij elkaar te krijgen. In augustus
2019 was er ongeveer € 7.000,- opgehaald door de werkgroep. In september 2019 werd er gestart met
fondsenwerving. Deze ac e hoopt de commissie rond april 2020 af te kunnen afronden en het geld bij
elkaar te hebben.
Toekomstvisie:
Medio 2020 wordt er veelvuldig in beide dorpen samen gefietst. De fietsen zullen dan ook veilig en
beschermd gestald zijn centraal in beide dorpen. De beide dorpsraden zullen eigenaar blijven van de
fietsen. Stalling en verhuur zullen geregeld worden via Residence de Stek in Castenray door Bert Arts en in
Oirlo door Alber ne Steeghs.
Ac e DOP
Regelma g zullen beide dorpsraden op de hoogte
gehouden worden van het verloop. Daar waar zich
problemen voordoen zullen de beide dorpsraden
de werkgroep bijstaan met raad en daad. Zo nodig
wordt er financieel vanuit het lee aarheidsbudget
bijgestaan. De evt. hoogte hiervan is a ankelijk van
het resultaat van de fondsenwerving.
Bijlage :
Projectplan Vita-Fiets ten behoeve van
fondsenwerving is op te vragen bij de dorpsraad.
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9.5 Wensbus
Commissie:

Wensbus Oirlo - Castenray

Huidige Commissieleden:

Paula van Rijswijck, Anita Emonts (dorpsraad Oirlo)
Annita Heukers (dorpsraad Castenray)

Terugblik:
In het verleden reed er in Oirlo een bus, hiervan werd regelma g gebruik gemaakt. Helaas is door
bezuinigen deze dienst verdwenen. In Castenray rijdt een lijnbus.
Huidige stand:
Oirlo hee geen openbaar vervoer. Castenray hee een lijnbus van en naar Horst en Venray.
Bewoners zijn aangewezen op mantelzorgers, taxi, alterna ef (vaak) duur vervoer. De op e om met de
twee dorpen samen een wensbus te realiseren is helaas niet haalbaar. Wensbus Ysselsteyn wil graag
samenwerken en de dorpen Oirlo en Castenray bij hun verzorgingsgebied betrekken. Helaas is dit niet
mogelijk omdat dit niet binnen de subsidiekaders van de provincie past.
Toekomstvisie:
Op dit moment lijkt het moeilijk om in een wensbus te voorzien. Vanuit het dorpsradenoverleg (DRO)
wordt door de commissie vervoer in overleg met gemeente Venray bekeken hoe de vervoersbehoe e in de
dorpen kan worden ingevuld.
Ac e DOP:
In de nabije toekomst in samenwerking met gemeente Venray toch in deze vervoersbehoe e te voorzien.

WIJ WENSEN EEN WENSBUS
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10 .Openbare Ruimte
De openbare ruimte of ook wel publieke ruimte genoemd is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is.
De meeste openbare ruimtes vinden zich in de buitenlucht. De openbare ruimtes in Oirlo en Castenray die
zich niet in de buitenlucht bevinden zoals de gemeenschapshuizen en kerkgebouwen komen in een ander
hoofdstuk aan bod. In dit hoofdstuk behandelen wij alleen de openbare ruimte die zich in de buitenlucht
bevindt. De overheden houden zich bezig met de inrich ng, het beheer en het gebruik van de openbare
ruimte. De dorpsraden denken hierin mee en ondersteunen waar nodig en mogelijk.
Beleid
Vooral op gemeentelijk niveau doen zich hierover regelma g discussies voor tussen gebruikers, burgers en
bestuurders. Beleid in de openbare ordening is heel breed. Het beleid gaat van alcoholgebruik in het openbaar tot fijnstof en van geluidsoverlast tot verkeershinder. Openbare ruimte is dus een erg groot domein.
Het handhaven gebeurt door de gemeente, hier hee de dorpsraad geen aandeel in. Elke inwoner kan
overlast in de openbare ruimte melden op de website van de gemeente Venray.
Inrich ng
De inrich ng van de openbare ruimte wordt gedaan door de gemeente. De inwoners kunnen, in overleg
met de dorpsraad, meedenken over deze inrich ng. De inrich ng van de openbare ruimte is ook heel divers, van het herinrichten van een straat tot het sfeervol aankleden van het dorpsplein met kerst. In hoeverre een dorpsraad de vrijheid krijgt voor deze inrich ng is a ankelijk van de in te richten openbare ruimte.
De ervaring van zowel dorpsraad Oirlo als dorpsraad Castenray is dat er in goed overleg veel mogelijk is.
Beheer en onderhoud
Het beheer en groot onderhoud is een taak voor de gemeente. De gemeente doet echter steeds vaker een
beroep op de dorpsraad / het dorp om hierin te ondersteunen. Zo onderhoud de KBO in Oirlo en Castenray
het groen. Zij ontvangen hiervoor jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente.
Commissies
De inrich ng en uitstraling van de openbare ruimte is mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van het
dorp. Zowel Oirlo als Castenray hee dan ook diverse commissies die zich bezighouden met de uitstraling
van de dorpen.
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10.1 Verfraaiing dorp
Zowel in Oirlo als in Castenray vinden wij de uitstraling en visuele aantrekkelijkheid van onze dorpen belangrijk. Hieraan wordt o.a. aandacht besteed in de decembermaand.

10.1.1a Kerstversiering Oirlo
Commissie:

Kerstversiering dorpsplein Oirlo

Huidige Commissieleden:

Alber ne Steeghs, Jan Nelissen (dorpsraad Oirlo)
Cor Evers, Jessy Steeghs, Twan Steeghs (dorpsbewoners)

Vrijwilligers: Freek Mulders, Wilbert Steeghs, Mar en Steeghs, Twan Steeghs, Jop Loonen, Rieny Steeghs,
Dré Duif, Erik Vullings
Sponsoren: Electro Gommans, John v. Gestel, Classens Pluimvee
Terugblik

Oktober 2017: Ontstaan van het idee om op het dorpsplein meer sfeer te brengen jdens de feestdagen
in december. Nu alleen een kerstboom aan vlaggenmast als versiering dorpsplein.
• December 2017: ideeën verzameld, plekken en loca es bekeken en uitgewerkt om het in
december 2018 te kunnen realiseren.
• Oktober 2018: commissie samengesteld. Alber ne hee Jessy Steeghs benaderd om samen
kerstversiering uit te zoeken.
Cor Evers hee zich na een dorpsvergadering aangemeld om mee te helpen en mee te denken.
Twan Steeghs benaderd voor het technische inzicht voor de ornamenten en elektriciteit.
• Jan Nelissen, financieel betrokken.
• Keuze gemaakt om:
- Kerstverlich ng en ballen in nieuwe boom op dorpsplein te plaatsen.
- 2 ornamenten te plaatsen op kerktoren
- Muurversiering op kerkmuur bij ingang kerk.
• Om kerstversiering in de boom te hangen, hadden we een hoogwerker nodig en iemand
die ons wilde helpen. Hiervoor zijn Jop Loonen en Wilbert Steeghs gevraagd. Ze hebben dit
gerealiseerd.
• Dré Duif (vicevoorzi er kerkbestuur) benaderd
voor toestemming om de ornamenten tegen de
kerkmuur te mogen plaatsen.
• Electro Gommans benaderd voor benodigdheden
voor aanslui ng elektriciteit in kerktoren.
• Twan en Mar en Steeghs hebben elektriciteit
aangelegd in kerktoren.
• Piet Classens benaderd voor hoogwerker aan
kerktoren.
• Freek Smulders hoogwerker ingezet
• Twan Steeghs hee gaten geboord met een boor
van John v. Gestel en ornamenten opgehangen aan
2 zijden van de kerktoren.
Ornament voor aan de voorzijde kerk; nu zijn alle
voorzieningen direct gerealiseerd om het volgend
jaar te kunnen ophangen.
• Rieny Steeghs (koster) sleutel van de kerk
uitgegeven.
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•
•
•

Cor Evers, Jessy Steeghs, Alber ne en Twan Steeghs overige aanvullingen m.b.t versiering
gerealiseerd.
Erik Vullings kerstboom vlaggenmast.
Alber ne gecoördineerd.

Toekomstvisie
• Sfeervol dorpsplein rond de feestdagen behouden en uitbreiden.
• Sfeervol dorpsplein door grondspot bij boom op dorpsplein in de zomermaanden.
• Samenwerking met dorpsgenoten.
• Samenwerking met carnavalsvereniging (uitkomen prins) i.c.m. kerstversiering dorpsplein één
geheel van maken / met elkaar afstemmen.

Ac e voor DOP
Financiële goedkeuring en uitbreiding sponsoring om de toekomstvisie mogelijk te maken.
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10.1.1b Kerstversiering Castenray
Commissie:

Kerstversiering dorpsplein Castenray

Huidige Commissieleden:

Wil Janssen (dorpsraad Castenray)
Marcel Classens (dorpsbewoner)

Vrijwilligers: Gerrit Strijbos, eigenaar verreiker en alle dorpsraadleden
Terugblik
Na de kerst van 2010 kregen we van de gemeente te horen dat ze gingen stoppen met het leveren van de
jaarlijkse grote kerstboom als gevolg van kostenbesparing en milieuoverwegingen.
We waren genoodzaakt om een alterna ef te zoeken.
Graag wilden we een alterna ef dat zeker zoveel sfeer uitstraalde, milieubewust was en de kosten zo laag
mogelijk zou houden.
Er werd al snel gedacht aan ledverlich ng maar waaraan konden we deze beves gen?
Een dorpsraadslid is online en via connec es op zoek gegaan en kwam al vrij snel met een afgekeurde
lantaarnpaal die we heel goedkoop konden krijgen.
Met wat staalkabel en prikkabel met ledlampen werd het ontwerp van de vorm van een kerstboom
nagebootst.
Enkele handige jongens hebben de beves gingen mogelijk gemaakt en met behulp van een vrijwillige
dorpsbewoner met een verreiker werd de nieuwe boom voor het eerst in december 2011 opgesteld.
Uiteindelijk waren we ook nog veel goedkoper uit met de stroomkosten waar we nu nog jaarlijks kosten en
milieu mee besparen.
Huidige stand
Nog ieder jaar wordt op de zaterdag na de Sint-intocht de kerstverlich ng geplaatst en op de eerste
zaterdag van het nieuwe jaar weer opgeruimd.
De prikkabel rondom het plein wordt na de feestdagen door de carnavalsvereniging gebruikt om sfeer
jdens de carnavalsperiode te creëren.
De rest van het jaar ligt de paal gra s bij een dorpsbewoner in de loods en de lampen en kabels liggen bij
een aangrenzende bewoner gra s op zolder.
Toekomstvisie
Uitbreiding van de kerstversiering is misschien wenselijk maar hiervoor zijn nog geen plannen.
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10.1.2 Vlag dorpsplein
Tradi oneel wordt jdens een aantal feestelijke gebeurtenissen, herdenkingen e.d. de vlag op het dorpsplein gehesen. Zowel in Oirlo als in Castenray worden deze tradi es in ere gehouden.

10.1.2a Vlag dorpsplein Oirlo
Commissie:

Vlag dorpsplein Oirlo

Huidig Commissielid:

Jan Nelissen (dorpsraad Oirlo)

Vrijwilligers:

Jan Steeghs (dorpsbewoner)

Op ons dorpsplein, bij enkele grensstenen van de zelfstandige gemeente Oirlo anno 1794, hebben we
een grote vlaggenmast staan. De Heerlijkheid Oirlo welke toen al een eigen dorpspomp had, was een
belangrijke handelsroute en leverde hoog opgeleide bestuurders en verzorgde onderwijs voor de gehele
regio. Ons klooster Oeldershof naast de school was een opleidingscentrum voor de regio. Vooral agrarisch
onderwijs en de vlag op het plein werd veelvuldig gehesen met kerkelijke feesten maar ook met na onale
feestdagen.
De vlag in het verleden, nu in het heden en in de toekomst is en blij ons symbool van blijheid en trots.
Met trots hijsen wij jaarlijks meerdere malen de vlag met landelijke en koninklijke feestdagen. Maar ook
jdens herdenkingen.
Tijdens de carnaval hijst Vastelaovesvereniging de Spurriemök hun vlag hoog in top.

10.1.2b Vlag dorpsplein Castenray
Commissie:

Vlag dorpsplein Castenray

Huidig Commissielid:

Wil Janssen (dorpsraad Castenray)

Vrijwilligers:

Gerrit Strijbos (dorpsbewoner)

Er zijn vier punten op het dorpsplein om een vlaggenmast te plaatsen. Volgens de regels van de
Rijksoverheid zorgt Gerrit trouw dat de vlag met of zonder wimpel in stok hangt jdens feestdagen en
plech gheden.
Tijdens de carnavalsperiode zorgt de carnavalsvereniging dat de vlag van de “Schanseknuppels” vrolijk
hangt te wapperen.
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10.1.3 Welkomstborden
Van oudsher hee elk dorp de dorpsingangsborden die de gemeente daar hee geplaatst. Het bord met de
plaatsnaam met daaronder de gemeente waar het dorp toe behoort. Castenray hee sinds 2012 prach ge
welkomstborden. Oirlo wil in de loop van 2020 ook welkomstborden gaan plaatsen.

10.1.3a Welkomstborden Oirlo
Commissie:

Welkomstborden Oirlo

Huidige Commissieleden:

Alber ne Steeghs, Anita Emonts (dorpsraad Oirlo)
Emiel Evers (dorpsbewoner)

Terugblik:
Tot op heden hee Oirlo enkel de gemeentelijke ingangsborden. In 2018 ontstond het idee om voor Oirlo
welkomstborden te gaan ontwerpen die bij ons nostalgische dorp passen.
Huidige stand:
Inmiddels zijn er door de commissie op diverse plaatsen foto’s gemaakt en hee de commissie zich verdiept
in het soort bord en de loca es waar deze mogen te komen staan. Het plan dient nog verder te worden
uitgewerkt. Het idee is om welkomstborden te maken met wisselende borden. Op die manier kunnen bij de
vier ingangswegen van Oirlo de komende ac viteiten onder de aandacht worden gebracht.
Toekomstvisie:
In overleg met de verenigingen de borden realiseren. Elke vereniging draagt zelf zorg voor het plaatsen van
zijn / haar ac viteiten en of evenementen. Bovenaan komt een vast bord met ‘Welkom in Oirlo’ en het logo
van de dorpsraad. Voor de borden die verwisselbaar zijn komen richtlijnen qua le ergroo e en groo e
van het logo. Het plan waarond het ontwerp van de borden en het financiële plaatje dient nog verder
uitgewerkt te worden.
Ac e DOP:
In de wensenlijst opnemen dat wij deze borden in de loop van 2020 willen realiseren. Hier zi en kosten aan
verbonden waarvoor er een aanvraag bij het lee aarheidsbudget zal worden ingediend.
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10.1.3b Welkomstborden Castenray
S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray hee als een van haar doelstellingen het uitdragen van de
lokale geschiedenis. In dat kader zijn in de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd, waarbij een flink
aantal monumenten geplaatst zijn. Deze staan verspreid over het hele dorp.
Castenray hee sinds 2012 bij de vier toegangswegen tot de dorpskom een fraai en kleurrijk welkomstbord
staan. De vier borden zijn een ini a ef van S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray dat hiermee
verschillende doelen beoogde.
Doelstelling:
● uitdragen van de lokale geschiedenis
● bezoekers van Castenray en passanten a enderen op de vele monumenten
● bezoekers prikkelen op zoek te gaan naar deze monumenten en de daar
verstrekte informa e tot zich te nemen
● verfraaien van de dorpskom
● blijk geven van gastvrijheid
Loca es:
De borden staan op één na binnen de dorpskom aan vier invalswegen. Aan de
Horsterweg komend vanaf Horst; aan de Horsterweg komend vanaf Leunen;
aan de Castenrayseweg komend vanaf Oirlo net voor de Tunnelweg; aan de
Lollebeekweg komend vanaf Veulen.
Uitvoering borden:
Materiaal: roestvrij staal, zodat weinig onderhoud nodig is.
Diameter: 110 cm.
Tussen de voor en achterkant een roestvrijstalen band van 7 cm breed.
Het bord is beves gd aan een gebogen roestvrijstalen buis.
Er werd gekozen voor een opvallend en kleurrijk bord. Op het bord staan op de voor- en achterzijde enkele
Castenrayse monumenten afgebeeld.
Voorkant: hee als basis de Castenrayse kerk (rijksmonument) met a eeldingen van drie andere
monumenten. Verder de tekst ‘Welkòm ien Câsele’ met de toevoeging ‘Mònnementedörp’.
Achterkant: hee als basis de historische boerderij uit 1715 (rijksmonument) die nabij de Castenrayse Berg
staat. Verder de a eeldingen van vier monumenten en de tekst ‘Wies wér ’s ien Câsele’.
Plaatsing borden:
Woensdag 4 april 2012, de dag dat de Floriade in Grubbenvorst/Venlo feestelijk geopend werd. Naar deze
datum werd bewust toegewerkt

Ontwerp voorkant

Ontwerp achterkant
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10.1.4 Monumenten
Van oudsher is een monument een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt gezien voor het dorp. Tegenwoordig worden er ook nieuwe monumenten gemaakt.
Castenray is rijk aan monumenten en wordt dan ook met trots het monumentendorp genoemd.

10.1.4a Monument Oirlo
Oirlo kent volgens de monumentenlijst twee monumentlocaties, de Sint Gertrudiskerk en de Sint Annakapel.
De Sint Gertrudiskerk dateert uit de 15e eeuw en staat ingeschreven in het rijksmonumentenregister.
De Sint Annakapel, een gebouwtje met zadeldak tussen twee topgevels; een korfboogingang, waarboven een
steen met o.a. het jaartal en twee ronde zijvenstertjes. De kapel dateert uit 1788 en staat op de hoek Hoofdstraat - Hogeweg.

Foto: Rijksmonument Sint Gertrudiskerk
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Foto: Rijksmonument Sint Annakapel
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10.1.4b Monumenten
Castenray wordt met recht monumentendorp genoemd. Het dorp telt de volgende monumenten:
Rijksmonumenten:
1. Kerk, priesterkoor (eind vij iende eeuw)
2. Boerderij Landschrijvershof, Lollebeekweg (1680)
3. Boerderij Op ten Cleﬀ (Pieëterke), Lollebeekweg (1715)
4. Boerderij Venspláts, Schoor (ca. 1690)
Monumentjes van devo e:
1. Lucia-Johannes-Josephkapelletje, hoek
Oosterbosweg/Lollebeekweg
2. Wegkruis, hoek Castenrayseweg/Klein Oirlo
3. Wegkruis, hoek Steegkamp/Lollebeekweg (2005) H
4. Wegkruis, hoek Roﬀert/Tunnelweg (2008/2013) H
5. H. Hartbeeld bij de kerk (2003) H
6. Ma hiasmonument, Ma hiasstraat bij de kerk (2008) H
Oorlogsmonumenten:
1. Monument oorlogsslachtoﬀers, kerkhof (2001) H
2. Monument gedeporteerden, Dorpsplein (2004) H
3. Monument Indiëgangers, Dorpsplein (2007) H
4. Monument slachtoﬀers crash Lancaster WO II, Valkenberg (2002/2010) H
5. Monument slachtoﬀers crash Halifax WO II, Oosterbosweg (2002/2011) H
6. Monument slachtoﬀers crash B-17 WO II, ’t Schoor (2016) H
Carnavalsmonumenten:
1. Carnavalsmonument (nar), De Wis/Ma hiasstraat (1993)
2. Carnavalsmonument 5 x 11, De Wis/Ma hiasstraat (2011) H
Overige monumenten:
1. Zonnewijzer, Dorpsplein (1983)
2. Beeld Thei Büddiger, Lollebeekweg t.o. Dorpsplein (2002) I H
3. Beeld Schânsemaker, Dorpsplein (2008) I H
4. Beeld Nico van Melo, Horsterweg (2009) H
5. Plas ek schaatsenrijder, Rietweg (2010) H
6. Beeld lezend kind, Ma hiasstraat voor de school (2012) H
7. Maque e Dorpscentrum 1933, Dorpsplein (2012) H
8. Plas ek maaier met zicht en pik, Horsterweg/Rietweg (2014) H
9. Grenssteen, hoek Tunnelweg/Roﬀert (2016) geplaatst door Ties
Dinghs i.s.m. S ch ng Ald Oeldere
10. Monument Valkenberg, Valkenberg/Diepeling (2017) geplaatst door
Jan Martens i.s.m. heemkunde
11. Monument Diepeling dat herinnert aan bijna 50 jaar ontgronding.
H = geplaatst door S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray
I H = idee van S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray
Bij vrijwel elk monument hee de heemkundes ch ng een
informa ebord geplaatst, zodat bezoekers een deel van de Castenrayse
geschiedenis tot zich kunnen nemen.
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10.2 Speelvoorzieningen
Wat is er mooier dan genieten van spelende kinderen? Een pré voor de lee aarheid en posi eve vitamines
voor elke dorpsbewoner. Bij de dorpsraden komt dan ook regelma g de vraag of er ergens een speeltoestel
geplaatst kan worden. Helaas is dit niet al jd mogelijk. Ten eerste zijn er een aantal centrale plaatsen in
de dorpen die als ontmoe ngs- en speelplaats zijn ingericht. Ten tweede kunnen er niet zomaar toestellen
worden geplaatst. De speelvoorzieningen in de openbare ruimte dienen aan het Warenwetbesluit a rac een speeltoestellen (WAS) te voldoen. In deze wet is de veiligheid van speeltoestellen geregeld. Meer over
deze regelgeving is te vinden op de pagina van de rijksoverheid.

10.2a Speelvoorzieningen Oirlo
Commissie:

Speelvoorzieningen Oirlo

Huidige commissieleden:

John Voermans (dorpsraad Oirlo)
commissie is in oprich ng

Terugblik:
Oirlo hee verspreid over het dorp verschillende speelterreinen waarop speeltoestellen staan. In het
verleden werd er gekeken naar waar de kleine kinderen woonden en geboren werden. Juist daar werden de
speeltoestellen geplaatst.
Huidige stand:
Doordat velen op dezelfde loca e zijn blijven wonen, zie je een verschuiving van jonge gezinnen binnen
ons dorp. Waar eerder ‘de Leng’ en ‘Oeldershof’ de jonge buurt was, zien we daar nu veel oudere jeugd en
ouderen wonen. In de nieuwbouwwijk ‘de Kerkhoek’ wonen momenteel de meeste jonge gezinnen.
Het is niet mogelijk om overal maar speeltoestellen te plaatsen, hier moet op een verantwoorde manier
mee worden omgegaan. Er zal gekozen worden voor 2, maximaal 3 loca es, waarvan het schoolplein er
defini ef 1 zal zijn én blijven. Recent zijn de speeltoestellen bij de basisschool gekeurd; deze zullen geen
jaren meer mee kunnen gaan.
De verantwoordelijke bij de gemeente Venray hee aangegeven deze niet meer automa sch voor de school
te gaan vervangen. De school kan dit echter wel realiseren in samenwerking met de dorpsraad.
Toekomstvisie:
Er wordt door de commissie een overzicht gemaakt van de huidige speeltoestellen en speelloca es.
Daarnaast worden de behoe en betreﬀende de speelloca es en de gewenste speeltoestellen in beeld
gebracht. Vervolgens zal er
in overleg met de gemeente
een plan worden gemaakt om
speeltoestellen te gaan vervangen.
Aan de hand van dit plan worden
de speelloca es en speeltoestellen
in Oirlo up to date gemaakt.
Ac e voor DOP:
Speelloca es binnen Oirlo
vaststellen en gewenste
speeltoestellen selecteren. Dus
een op malisering van de nieuwe
situa e en wensen.
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10.2b Speelvoorzieningen Castenray
Commissie:

hiervoor is geen vaste commissie

Huidige commissieleden:

n.v.t.

Terugblik:
Het centrum van Castenray hee al heel lang twee trapveldjes met speelvoorzieningen.
Op het trapveldje aan de Ma hiasstraat liggen ook 2 Jeu de boulesbanen. Af en toe werd er op beide
veldjes een speeltoestel bij geplaatst of vervangen door de gemeente.
Met de inspanningen van “KIC” (Kleur in Castenray) is er nog een derde bij gekomen,
nl “De JOP”. Hier is in eigen beheer een “pannakooi” geplaatst en ook stond hier de “halfpipe” die door de
gemeente bij toerbeurt maandelijks wordt geplaatst.
Huidige stand:
Doordat “KIC” ophield te bestaan kwam het onderhoud aan de JOP s l te liggen en werd het langzaam een
hangplek voor ongewenste jongeren.
Een commissie van de dorpsraad en een aantal buurtbewoners hebben het ini a ef opgepakt om van het
terreintje een “Belevenistuin” te maken. De pannakooi en de halfpipe zijn verplaatst naar het trapveldje
aan de Past. Verheggenstraat en de oude JOP wordt ingericht als ontmoe ngsplek voor jong en oud. Dit zal
langzaam moeten groeien maar het is op dit moment met behulp van omwonenden al leuk ingericht.
Toekomstvisie:
De twee trapveldjes worden door de jeugd van Castenray goed bezocht.
Wel is het belangrijk dat speeltoestellen veilig blijven en zo nodig vervangen worden.
Ook moet er regelma g gekeken worden of de voorzieningen voldoen aan de behoe e van de kinderen en
de hoeveelheid die er op dat moment in het dorp zijn.
Ac e voor DOP:
Op korte termijn investeren in de Belevingstuin, zodat dit project kans van slagen hee .

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

55

10.3 Afval / zwerfvuil
10.2a Afval / zwerfvuil Oirlo
Commissie:
Huidige commissieleden:

Geen bestaande commissie
n.v.t.

Terugblik:
Onder de Linde (de straat bij de Linde) staan afvalcontainers waar dorpsbewoners het afval gescheiden in
kunnen leveren.
Regelma g gaan de heren van de jagersvereniging op pad om het zwerfvuil in de Hoogriebroeksebossen op
te ruimen. Verder zijn er een aantal dorpsbewoners die regelma g met een vuilniszak in het buitengebied
gaan wandelen en de bermen opschonen. De eigenaar van logiesbedrijf De Walnoot schoont wekelijks de
bermen in de omgeving van het logiesbedrijf. Op nieuwjaarsdag houdt de dorpsraad sinds enkele jaren de
ac e ‘Nieuwjaarsvegen’. Iedereen zorgt dan dat het weer schoon wordt voor zijn woning.
Voor het dorpsplein, waar de jeugd samen vuurwerk afsteekt nemen deze ook de verantwoordelijkheid.
Verder zijn er jaarlijks georganiseerde ac es waar de basisschool en verschillende verenigingen aan
deelnemen zoals de Keep-it-clean-dag en de Opschoondag.
Huidige stand:
Doordat de dorpsbewoners verantwoordelijkheid nemen voor een schoon dorp is er geen aparte
commissie en/of aansturing nodig.
Toekomstvisie:
Wij gaan voor een schoon dorp en hopen dan ook dat bovenstaande ini a even nog lang stand zullen
houden.
Ac e voor DOP:
Geen directe ac e gewenst.

10.2b Afval / zwerfvuil Castenray
Commissie:
Huidige commissieleden:

Geen bestaande commissie binnen de dorpsraad
n.v.t.

Terugblik:
Al jaren zijn er een aantal dorpsbewoners die graag wandelen en die onderweg alles oprapen wat ze aan
zwerfvuil en afval tegenkomen. Enkele jaren geleden zijn ze hiervoor nog gehuldigd op het gemeentehuis.
Er is een groenploeg van ouderen ac ef die zorgt dat de perken en het kerkhof er al jd netjes bij liggen.
Bij het trapveldje aan de Pastoor Verheggenstraat staan containers om gesorteerd afval in te leveren.
Jaarlijks zijn er georganiseerde schoonmaakac viteiten waar vele vrijwilligers en schoolkinderen aan
meedoen. Zoals:
- Keep it clean dag
- Opschoondag
Huidige stand:
Dit is een doorlopend proces. Alle vrijwilligers blijven hier gelukkig ac ef mee bezig.
Toekomstvisie:
Als iedereen bewust is van het belang van een schone omgeving zullen we het op deze manier schoon
kunnen houden en hopelijk steeds minder intensief.
Ac e voor DOP:
Geen directe ac e gewenst.
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10.4 Groen
Van oudsher zijn zowel Oirlo als Castenray agrarische, dus groene dorpen. Het is belangrijk dat de dorpen
voldoende groen behouden. Groen verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert
luchtvervuiling, zorgt voor een goede waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes.
Groen is dus essen eel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast is er een aangetoond posi ef eﬀect op de gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving
wonen, leven en recreëren.
Beide dorpen zijn rijk aan groen, bossen, bijenstroken maar ook het groen binnen de bebouwde kom levert
een belangrijke bijdrage aan de lee aarheid van de dorpen.

10.4a Groen in Oirlo
Commissie

Groen Oirlo

Huidige Commissieleden

Jan Nelissen, Frank Steeghs (dorpsraad Oirlo)
KBO onder leiding van Jan Voermans (dorpsbewoners)

Verleden
Het groen van Oirlo is rond 1970 in twee gedeeltes gesplitst door een zeer belangrijke A 73 voor de regio.
De Riebroekse bossen en De Blakt werden geoﬀerd en Oirlo zag zijn mooie bossen en moerasgebied
ontwikkeld worden onder regionale druk. Een voortgang in de infrastructuur welke zeer wenselijk is en was.
Heden
Het groen is nu func oneel aan het dorp. Het wordt gezien als verfraaiing van het dorp en als wandelzone
rond het dorp. Ook het groen in de kern hee de aandacht welke het nodig hee . Veel vrijwilligers steken
de handen uit de mouwen om Oirlo een fris en fraai groen aanzicht te geven.
Toekomst
Het groen onderhouden en beheersen eist steeds meer werk omdat klimaat en weersinvloeden het groen
parten spelen. Steeds meer mensen worden ingezet om groen ook groen te houden, met water geven,
onkruid wieden en snoeiwerkzaamheden. Zaken waar onze gemeente in een terugtrekkende beweging
verantwoordelijkheden en werkzaamheden vrij gemakkelijk bij vrijwilligers neerlegt. Of dit in de toekomst
zo kan blijven is voor ons een grote vraag.
Ac e DOP:
Belangrijk is dat de dorpsraad in overleg met de verantwoordelijke instan es, waaronder de gemeente,
duidelijke afspraken blij maken over vergoeding en verantwoordelijkheden.
Oppakken groen op het Hofplein, hiermee verkeersveiligheid (gevoelsma g) verbeteren.
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10.4b Groen in Castenray
Commissie: Dorpsraad Castenray
Terugblik:
Tijdens de ruilverkaveling “Lollebeek” eind jaren 60 van de vorig eeuw en de aanleg van de N73 later
omgevormd tot de A73, is het landschap rond de kern van Castenray dras sch veranderd. Houtwallen,
bosjes veldwegen e.d. zijn verdwenen. Toch was dit een noodzakelijke verandering om de landbouw
toekomstproof te maken.
Huidige stand:
De laatst decennia is men tot het inzicht gekomen dat de natuur een belangrijk element is in de beleving
van de mens.
De overheid hee vele maatregelen genomen om de natuur op te waarderen zodat er weer natuur bij komt
en bestaande natuur wordt opgewaardeerd.
Rond Castenray zijn de Lollebeek en de Molenbeek weer gemeanderd en zijn brede beekdelen gecreëerd.
Bij de ontgronding van de Diepeling wordt ook duidelijk rekening gehouden met de natuur en ook nieuwe
natuur en recrea emogelijkheden worden gecreëerd.
Toekomstvisie:
De Castenrayse Vennen worden volgens planning van het Waterschap en Staasbosbeheer in 2020
heringericht waarbij de Lollebeek wordt omgelegd zodat het waterpeil aangepast kan worden en het oude
schaatsven weer wordt uitgediept.
Een groot gedeelte van de bossen van de Câselse Berg zijn in 2019 verkocht. De nieuwe eigenaar wil groot
onderhoud aan het bos plegen zodat hier ook weer een mooi wandelgebied ontstaat.
Door al deze ontwikkelingen wordt Castenray weer omgeven door mooie natuurwaarden zodat het er fijn
en gezond wonen wordt wat ook weer nieuwe bewoners zal aantrekken.
De dorpsraad moet blijven zorgen voor een uitgebreid wandelnetwerk rond Castenray en faciliteren in
onderhoud hiervan.
Ac e DOP:
Belangrijk is dat de dorpsraad de ontwikkelingen blij volgen, goede contacten onderhoudt met de
bevoegde instan es, ideeën aandraagt, en zi ng neemt in uitvoerende commissies zodat jdig kan worden
bijgestuurd indien nodig.

Foto: kruidentuin belevingstuin, Castenray
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10.5 Wilde Bijen
De commissie Wilde bijen is in Castenray in het leven geroepen
om de ecologische ontwikkeling in het dorp te bevorderen. Her en
der zijn in het dorp groenstroken aangeplant met aantrekkelijke
bloemen en planten voor bijen en vlinders.
Commissie:

Wilde Bijenproject

Huidige Commissieleden:

Ties Dinghs, Robert Cox, John Albers

Terugblik

•
•

Ini a ef van de Provincie Limburg en de
pla elandscoöpera e
Opgepakt door dorpsraad Castenray.

Huidige stand
• De bijenoase is gerealiseerd. Het ini a ef hee geleid tot een volgend project: de bijenwandeling
Castenray.
Toekomstvisie
• De mogelijkheden bekijken om de wilde bijen stroken verder uit te breiden.
• Mogelijk ook wilde bijenstroken in Oirlo aanleggen.
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10.6 Wandelpaden & wandelgebieden
Vanuit het Dorpsradenoverleg (DRO) is er een gezamenlijk ini a ef voor de aanleg en het onderhoud van
wandelpaden. Deze wandelpaden vormen samen mooie wandelroutes door de dorpen van de gemeente
Venray. Elk dorp hee een eigen commissie die deze paden onderhoudt. Regelma g worden wandelroutes
in andere dorpen gewandeld om elkaar op deze manier te ondersteunen en niet ‘blind’ te worden voor het
onderhoud op de eigen route.

10.6a Wandelpaden & wandelgebieden Oirlo
Commissie:

Wandelroute Oirlo

Huidige Commissieleden:

Jan Nelissen, Frank Steeghs, dorpsraad Oirlo
Jan en Gerda Steeghs, dorpsbewoners Oirlo

Verleden
Voorheen waren onze wandelpaden ( DIS route ) niet verbonden aan de knooppuntenroute. Het waren
ini a even vanuit het dorp welke opkwamen en soms ook weer een s lle dood s erven.
Heden
De wandelroutes zijn via de knooppuntenwandelroutes verbonden met onze buurtdorpen. Liefde voor
Limburg en de gemeente Venray hebben geweldig werk verricht en bijgedragen aan een prach g netwerk
van wandelroutes met verschillende knooppunten per dorp waar mensen wandelingen kunnen beginnen.
De route is terug te vinden op de website www.liefdevoorlimburg.nl/wandelen
Toekomstvisie
Naast het wandelen willen de mensen steeds meer bewegen om gezond en fit te blijven.
Het zou mooi zijn om naast de wandelroutes ook fietsroutes te ontwikkelen en /of bewegingstoestellen te
plaatsen langs de bestaande wandelpaden.

Ac e voor DOP
Aandacht voor fietsroutes en verharden paden voor fietsers door ons groene Oirlo, zodat mensen meer de
auto thuis laten en de fiets pakken voor mobiliteit en beweging. De toekomstvisie verder ontwikkelen en
uitwerken.
De aandacht hee het
inmiddels, nu het budget
en de mensen nog om
het uit te voeren.
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10.6b Wandelpaden & wandelgebieden Castenray
Commissie:

Wandelroute Castenray

Huidige Commissieleden:

Terugblik
•

•

•

Ties Dinghs, dorpsraad Castenray
Ger Houwen, dorpsbewoner
Miriam Kuypers, dorpsbewoner.

Hoe/ waarom de commissie tot stand is gekomen?
De commissie is in 2011 opgericht en hee samen met het DRO een knooppuntennetwerk in
de gemeente Venray gerealiseerd, de commissie hee in Castenray het knooppuntennetwerk
gerealiseerd.
Welke ontwikkelingen hebben er de laatste jaren plaatsgevonden?
Het knooppuntennetwerk is gedigitaliseerd zodat het behalve via de kaart ook via de
naviga e gelopen kan worden, en is opgenomen op de site van “Liefde voor Limburg”.
Waarom bepaalde zaken nega ef waren en hoe deze zijn opgepakt / omgevormd naar posi ef
(omdenken)
Het knooppuntennetwerk is uitgebreid met de route in de Castenrayse Vennen (was eerst een
aparte route).
Welke zaken hebben er een posi ef resultaat behaald?
Digitalisering, Er zijn centraal onderhoudsmaterialen ingekocht via het DRO (o.a. motormaaier,
snoeischaren e.d.).

Huidige stand
• Waar is de commissie momenteel mee bezig?
De vitrines voorzien van nieuwe kaarten en herplaatsing van de vitrine bij La Place bij de A73.
• Welke ontwikkelingen lopen er?
Binnen enkele jaren uitbreiding van het knooppuntennetwerk bij de Diepeling.
• Wie spannen zich in om deze te realiseren?
Wij hebben regelma g overleg met de ontgronder Teunesen (zie bijlagen).
Toekomstvisie
• Hoe ziet de toekomst eruit?
Er zijn steeds meer wandelaars die gebruik maken van het knooppuntennetwerk.
• Welke doelen worden er voor de toekomst (komende vier jaar) gesteld?
Uitbreiding bij de Diepeling
• Wat is prioriteit?
Diepeling
• Hoe is het draagvlak vanuit de dorpen?
Goed, de dorpsbewoners maken ook veel gebruik van het knooppuntennetwerk.
• Op welke manier wil de commissie de doelen realiseren?
Overleg met de ontgronder Teunesen, gemeente Venray, provincie en het toeris sch pla orm
“Liefde voor Limburg”.
• Zi en er kosten aan de te stellen doelen? Zo ja, hoe worden deze bekos gd? (Denk hierbij aan
zelfwerkzaamheid, burgerpar cipa e, bijdrage vanuit het ondernemersleven)
Er worden zoveel mogelijk door eigen dorpsbewoners herstelwerkzaamheden uitgevoerd, Per
jaar worden hiervoor ongeveer € 250, -- aan kosten gemaakt die door de dorpsraad betaald
worden.
• Op welke manier is er ondersteuning vanuit de gemeente nodig (begeleiding o.i.d.)?
Via het lee aarheidsbudget van de gemeente.
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Ac e voor DOP
Kort ac eplan/ overzicht om de toekomstvisie te behalen/ realiseren.
Onderhoud wandelroutes en uitbreiding bij de Diepeling.
Bijlage:
a. Uitbreiding 2017
b. Wandelkaart Castenray

Foto’s:
Wandelgebieden Castenray
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10.7 Fietscrossbaan Oirlo
Commissie:

Kids Cross Oeldere

Huidige Commissieleden:

Terugblik
•

•
•

John Voermans (dorpsraad Oirlo)
Emiel Evers, Guus Willemssen, Ruud Joosten (bewoners Oirlo)

Hoe / waarom de commissie tot stand is gekomen?
Naar aanleiding van het a etsen van de plannen aangaande een “Bewegingstuin” op het stuk
gras (achterkant Haalakker) is er jdens een dorpsraad-vergadering discussie geweest over een
eventuele alterna eve bestemming van (een deel van) dit stuk grond.
In het verleden is op deze loca e al eens eerder een crossbaantje aangelegd, waar toenter jd
veelvuldig gebruikt van werd gemaakt door de jeugd. Er is jdens de vergadering geopperd om
de mogelijkheid van zo’n crossbaantje te onderzoeken. Alle aanwezigen zijn enthousiast over
het plan.
Besloten is toen dat John en Emiel de kar in deze gingen trekken.
Welke ontwikkelingen hebben er de laatste jaren plaatsgevonden?
Plannen zijn redelijk recent (van het laatste jaar - 2018).
Welke zaken hebben een posi ef resultaat behaald?
Het ini ële projectplan is door de commissie opgesteld en gedeeld met de dorpsraad, die hier
posi ef op hee gereageerd.

Huidige stand
• Waar is de commissie momenteel mee bezig?
Projectplan is opgesteld.
Vergaren van gelden/subsidies.
Samenstellen, uitbreiden team.
Toestemming van de gemeente is er voor het plan (de defini eve plannen zullen nogmaals
getoetst worden met de contactpersoon bij de gemeente).
• Welke ontwikkelingen lopen er?
o Dorpsraad Oirlo hee vanuit het lee aarheidsbudget €250,- toegezegd, met mogelijk een
extra financiële impuls als het plan daadwerkelijk wordt uitgerold.
o Daarnaast hee de commissie bij “Wonen Limburg” subsidie aangevraagd. €250,- kan
worden verkregen mits dit via de Dorpsraad wordt aangevraagd.
• Wie spannen zich in om deze te realiseren?
Primair de commissie, aangevuld door nieuwe teamleden.
Gedacht wordt aan sponsoring door lokale bedrijven.
o Versleijen Oirlo, Electro Gommans, Gunhoek Groenvoorziening, PCM-Projects,
Maessen Grondverzet , H. van de Pasch, Gemeente Venray, Wonen Limburg
Toekomstvisie
• Hoe ziet de toekomst eruit?
Voorjaar 2019 starten met uitwerken defini eve plannen en aanleg van de crossbaan in de
loop van 2019 - 2020.
• Welke doelen worden er voor de toekomst (komende vijf jaar) gesteld?
Volledige aanleg van de crossbaan in 2019 - 2020 (+ plan opstellen voor onderhoud).
• Wat is prioriteit?
Huidige prioriteit is om de plannen concreet te maken in een breder team en voorleggen aan
de gemeente.
• Hoe is het draagvlak vanuit de dorpen?
Draagvlak binnen dorp (Oirlo) is posi ef.
Draagvlak binnen Castenray is niet getoetst. Gezien het samen spelen van de jeugd verwachten
wij van daaruit ook voldoende draagvlak en spelende jeugd.
DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025
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•
•

•

Op welke manier wil de commissie de doelen realiseren?
Via projec eam en mogelijke ondersteuning door bovenstaande sponsors.
Zi en er kosten aan de te stellen doelen? Zo ja, hoe worden deze bekos gd?
De kosten zijn nog niet begroot. A ankelijk van vergaarde subsidies, hulp van sponsors zal
gekeken worden in hoeverre alle wensen uitgevoerd zullen worden (denk aan omheining/
hekwerk, verlich ng, (half)verharding), etc.)
Op welke manier is er ondersteuning vanuit de gemeente nodig (begeleiding o.i.d.)?
Goedkeuring door de gemeente is noodzakelijk. Daarnaast is subsidie meer dan welkom.

Ac e voor DOP
Kort ac eplan / overzicht om de toekomstvisie te behalen / realiseren.
Zie bijlage.
Bijlage
Plan

Foto: toekoms ge loca e fietscrossbaan, Oirlo
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10.8 Belevingstuin Castenray
Huidige commissieleden:

Yvonne Peeters, Veronice Bouten, John Albers en Ties Dinghs

Terugblik:
In het dorp lag een voormalige JOP terrein (Jongeren Ontmoe ngsPlek). De loca e van circa 3000m2 werd
sporadisch gebruikt. Het onderhoud werd gedaan door een inmiddels opgeheven jongerenorganisa e. De
dorpsraad werd geraadpleegd over een nieuwe invulling van dit stukje openbare ruimte met poten e.
Uitgangspunten voor de nieuwe bestemming waren de volgende:
1. Het moet een plek worden waar jongen en oud elkaar kunnen ontmoeten
2. De natuur en natuurbeleving moeten voorop staan.
3. Bewegen van ouderen s muleren
4. Speelplek voor de allerjongsten.
5. De dorpsbewoners par ciperen
6. De gemeente dient het ini a ef te ondersteunen.
Huidige stand.
Er is voor gekozen om het terrein om te vormen tot een belevingstuin.
In het voorjaar van 2019 is met de buurt begonnen om de loca e om te vormen tot een belevingstuin.
Het terrein is opgeschoond, oude en dode bomen verwijderd, afrastering herplaatst.
Er is een wandelpad aangelegd en er zijn fruitstruiken en tuinkruiden geplant.
Toekomstvisie:
De commissie is nu bezig met fondsenwerving om het terrein in te kunnen richten met o.a. educa ematerialen, banken natuurlijke speel-en bewegingstoestellen e.d.
Regelma g wil de commissie met de buurt onderhoud plegen in de belevenistuin om deze een mooie
uitstraling te geven, waar de buurt en andere inwoners van Castenray geregeld graag willen komen voor
ontspanning en gezelligheid.
Ac es voor DOP:
Voor fondsenwerving en budgetbeheer wil de commissie graag gebruik maken van de gegevens van de
dorpsraad Castenray omdat de meeste fondsen eisen dat men ingeschreven is bij de KvK, een ANBI erkende
organisa e is en er een bankrekening en financiële verantwoording aanwezig is.
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11. Verkeer
Commissie:

Verkeer

Huidige commissieleden:

Jolein Lakeman (Castenray)
Anita Emonts (Oirlo)

Terugblik:
De laatste jaren zijn er veel verkeersontwikkelingen geweest. Hierdoor zijn de dorpen veiliger geworden,
maar ook de uitstraling is verbeterd.
Oirlo:
• Dorpsplein (Hofplein) is aangelegd
• Hoofdstraat is gerenoveerd, hiermee is het probleem bij de Ruif opgelost
• Dorpsingang Past. Gerardsstraat - Zandhoek is vernieuwd, drempel geplaatst
• Oversteekplaats Oirloseweg is aangelegd
• Hoofdstraat plateau bij de kerk gemaakt, snelheidsremmer
• Buurtlabel VVN verkeersveiligheid 2017 - 2020 behaald
Castenray:
• Wegafslui ng bij de Roﬀert voor gemotoriseerd verkeer
Oirlo - Castenray:
• Schooladviesroute Oirlo - Castenray
Huidige stand.
Op dit moment wordt de Oirlose Heide (Castenray) gerenoveerd.
In oktober 2019 staat de renova e van de Gunhoekweg en Dwarsweg op de planning.
Voorjaar 2020 wordt er een plateau aangelegd bij de Meerloseweg - Boddenbroek en wordt de renova e
Hoofdstraat - Castenrayseweg vervolgd.
Toekomstvisie:
Wij streven naar verkeersveilige dorpen. 100% Veilig kunnen we het nooit krijgen, dat realiseren wij ons.
Maar op maliseren blij een belangrijk speerpunt. Voor de komende jaren staan als aandacht in elk geval
op het wensenlijstje:
• Dorpsplein Castenray renoveren
• Hoogriebroekseweg - Koepas - Sinnesstraat aanpakken i.v.m. hard rijden en donker gebied
• Boddenbroek verbreden
• Tro oirs in beide dorpen behoeven aandacht voor onderhoud
• Dorpsplein / Hoflplein Oirlo, lopend project i.s.m. de commissie groen

Ac es voor DOP:
De toekomstvisie uitwerken en daar waar nodig nieuwe projecten oppakken.
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11.1 Smile Venray - Oirlo - Castenray
Een verkeersveilig dorp begint bij jezelf!
SmileVenray is ontstaan door de werkgroep SmileLandweert. Die werkgroep is
al jaren ac ef in Landweert. De werkgroep hee besloten om vanaf 1 januari
2018 het breder aan te pakken, en dit project door te ze en naar alle wijken
en dorpen van Venray.
Vanaf 1 januari 2018 zijn Oirlo en Castenray dan ook aangesloten bij SmileVenray. SmileVenray opereert inmiddels als commissie onder het DRO.
Elk dorp, wijk mag zijn eigen Smile- ui ngen maken. Op dit moment zijn er drie dorpen aangesloten bij
SmileVenray, te weten Oirlo, Castenray en Oostrum.
Het uitgangspunt van SmileVenray is de verkeersveiligheid te bevorderen door het maken van complimenten. Regelma g worden er verkeersac es georganiseerd waarbij complimentjes en ps worden uitgedeeld.
Sinds het voorjaar van 2019 hee SmileVenray haar eigen ‘Smile’ waarmee snelheidsbewustwordingsmengen worden gehouden. Deze komt ook in de dorpen te hangen.
Bij het maandelijks overleg sluiten de volgende par jen aan:
• Alle leden van SmileVenray (afvaardiging wijken en dorpen) die bij SmileVenray zijn aangesloten
• Brandweer
• Poli e
• Verkeersambtenaar gemeente Venray
• Rijschool (De Bruijn)
• VVN Venray (indien gewenst regionaal VVN)
Tijdens deze overleggen komen belangrijke ontwikkelingen aan bod. Verder worden de items die in dorpen
en wijken spelen behandeld. Daar waar mogelijk speelt de professionele hulp er direct op in.
Conclusie blij : ‘90% van de verkeersonveilige situa es worden veroorzaakt door gedrag’.
Dús een verkeersveilig dorp begint bij jezelf!

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

67

12. Verenigingen & Stichtingen
Om de toekomstvisie van de verenigingen en stichtingen uit Oirlo en Castenray in beeld te brengen en toekomstbewustwording te creëren heeft er op 21 januari 2019 voor de tweede maal een overkoepelend overleg
plaatsgevonden. Hierbij zijn alle stichtingen en verenigingen van beide dorpen uitgenodigd. De opkomst was
goed, het draagvlak en bewustzijn groot. De input van deze bijeenkomst is op de volgende pagina’s
weergegeven.

12.1 ‘Greep uit het verenigingsleven’
Naam vereniging:

Sport Vereniging Oirlo Castenray 2001,
ofwel SVOC’01

Aantal bestuursleden:

7 bestuursleden

Aantal verenigingsleden:

445 leden

Terugblik
SVOC ’01 is een fusievereniging ontstaan in 2001 jdens de fusie van SVC (Sport Vereniging Castenray)
en DIS Oirlo (Door Inzet Sterk). De sportvereniging was een vereniging met een afdeling voetbal en een
afdeling kor al en sinds 2 jaar is daar een afdeling tennis aan toegevoegd.
Huidige situa e
Op dit moment bieden we sportac viteiten op het gebied van voetbal, kor al en tennis voor zowel jeugdals seniorenleden. Bij voetbal en kor al in compe evorm, bij tennis gaat het voornamelijk om recrea ef
tennis waarbij er door enkele teams compe e gespeeld wordt.
Toekomstvisie
In de toekomst richten we ons met name op het blijven aanbieden van sportac viteiten. Om vooral in
teamverband te kunnen blijven sporten richten we ons ook tot buurdorpen en sluiten we onze ogen niet
voor samenwerking met andere verenigingen.
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Gezamenlijk overleg 21 januari 2019
Naam vereniging:

Aantal bestuursleden:

Handboogschu erij Willem Tell Oirlo
Handboogschu erij Batavieren Castenray
Willem Tell: 5

Aantal verenigingsleden:
Willem Tell
15
Oirlo hee naast Oirlose leden ook leden van buiten Oirlo.
Castenray hee alleen leden uit Castenray.
Ledenaantal is bij beide verenigingen dalend.
De gemiddelde lee ijd van de leden is 50 jaar.
Het is las g om nieuwe leden te werven, dit lukt alleen met ac eve gerichte werving.
Tegenwoordig is de meerderheid breder dan eigen dorp gericht en zijn er veel keuzes in sport en
vrije jdsbesteding.

Terugblik
Batavieren bestaan 100 jaar in 2019.
In Castenray is de vereniging geves gd in het café.
Willem Tell is in 1934 opgericht. Aanvankelijk vond het schieten plaats bij het café.
In Oirlo is de vereniging tegenwoordig geves gd in een eigen verenigingsgebouw bij het sportpark.
Huidige situatie
Voor de toekomst is recrea ef, onder wedstrijden spelen zeker een op e.
Sinds 1995 beschikt Willem Tell over een eigen verenigingsgebouw; ‘Den Doel’ sportparkt de Heesakker.
Oirlo hee een spor nsteek en speelt de wedstrijden met name door de week.
In Castenray is het caféaspect ook belangrijk. Hiermee kunnen we er mede voor zorgen dat het café in
stand wordt gehouden. Castenray speelt met name in de weekenden.
Door het jaar heen hebben de verenigingen regelma g contact over de huidige situa e.
Toekomstvisie
Het bewustzijn om in de toekomst samen te gaan is er.
Dit zal een groeimodel zijn, op dit moment is daar nog geen noodzaak voor.
Beide verenigingen zien de vereniging als een sociaal belangrijke vereniging voor de eigen iden teit en
lee aarheid van het dorp.
Beide verenigingen zien een eigen bestaansrecht van meer dan 4 jaar vooruit.
Bij samenzijn kan er gekozen worden voor het eigen verenigingsgebouw in Oirlo, omdat dit al bij de
gezamenlijke sportvelden ligt.
Oirlo staat open voor samenwerking.
Willem Tell is een (financieel) gezonde vereniging, maar gezien het geringe aantal leden is een
samenwerking met Castenray wenselijk.
Castenray, de Batavieren, neemt liever een afwachtende houding aan
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Naam vereniging:

Toneelvereniging Oirato, Oirlo
Toneelgroep Vondel, Castenray

Aantal bestuursleden:

Toneelvereniging Oirato: 5
Toneelgroep Vondel:

Aantal verenigingsleden:

Toneelvereniging Oirato: 24 volwassen leden
12 jeugdleden
Toneelgroep Vondel: 25 - 30

Terugblik
Toneelvereniging Oirato
- Jaarlijks uitvoering volwassenentoneel
- Gestart met jeugdtoneel
- Techniek verzorgen diverse verenigingen uit Oirlo
- Grimeren verzorgen diverse verenigingen uit Oirlo
- In het verleden ook ac viteiten / opvoeringen buiten Oirlo
Toneelgroep Vondel
- Jaarlijks 2 of 3 uitvoeringen
- Licht en geluid in eigen beheer
- Diverse uitvoeringen, optredens buiten Castenray
- Goede taakverdeling onder de leden
- Jaarlijks keuze uit 1 stuk
Huidige situa e
Toneelvereniging Oirato
- Jaarlijks uitvoering van het volwassenen- en van het jeugdtoneel
- Redelijk stabiel ledenbestand
- Gemiddelde lee ijd van leden is niet hoog
- Succesvol jeugdtoneel
- Tijdelijke repe eruimte (bij gebrek aan ruimte in De Linde)
- Ruimte voor uitvoeringen in overleg met andere verenigingen in De Linde
Toneelgroep Vondel
- Jaarlijks uitvoering
- Licht / geluid zelf in geïnvesteerd
- Kwetsbaar: 6 spelers, 2 souﬄeurs, 1 licht/geluid, 1 regisseur, 2 decorbouw, 1 dagelijks lid
Toekomstvisie
Toneelvereniging Oirlo
Samenwerking met Toneelgroep Castenray
Toneelgroep Vondel
Doodbloedende vereniging
Samenwerking / overkoepeling met Oirlo opzoeken
Zonder nieuwe leden, of jonge aanwas zal er geen toekomst zijn voor Vondel.
Conclusie:
Oirlo hee het ledenaantal, Castenray is kwetsbaar
Accommoda eruimte in Castenray aanwezig, Oirlo zit in noodvoorziening.
Het jaar 2019-2020 hebben we als vereniging besloten om deze periode te gebruiken; “Hoe nu verder”.
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Naam vereniging:

S ch ng Ald Oeldere
S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray

Aantal bestuursleden:

S ch ng Ald Oeldere:
6 bestuursleden, voorzi er Hay Rongen
S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray:
6 bestuursleden, voorzi er Jan Strijbos
geen

Aantal verenigingsleden:

Terugblik
Ald Oeldere
○ Veel ac viteiten op archeologisch gebied
○ Exposi es
○ Opze en digitaal archief
Heemkunde Castenray
○ Bestaat 18 jaar in 2019
○ Tal van projecten over diverse onderwerpen:
• Herdenking oorlogsslachtoﬀers gecrashte vliegtuigen: op drie loca es een monument voor in
totaal zes en slachtoﬀers.
• Boerenleven; boek en monument
• Hengstenassocia e; boek en monument
• Onderwijs; boek en monument
• Oorlog; boek en monument
• Castenrayse Vennen; boek en monument
• Diepeling; boek en monument
• Indiëgangers; boek en monument
• Welkomstborden
• Plaatsing bronzen maque e van centrum Castenray 1933
• Exposi es
• Lezingen
• Excursies
• Gastlessen
Huidige situa e
Ald Oeldere
- Digitaal archief voortze en
- 75 jaar bevrijding organiseren → 23 november 2019
Heemkundig Genootschap Castenray
- Digitalisering
- 75 jaar bevrijding → 20 t/m 24 november 2019
Op diverse terreinen wordt er samengewerkt tussen beide oudheidkundige s ch ngen. Hierbij te denken
aan educa e basisschool (archeologieproject 2017 en educa e jeugd 12 t/m 17 jaar (75 jaar bevrijding).
Toekomstvisie
• Con nuïteit bestuurlijk baart zorgen
• Betrekken van jeugd bij dorpshistorie is moeilijk
• Vastleggen van huidige en toekoms ge historie
• Meegaan met technologische ontwikkelingen
• Gesproken boeken maken
• Beginnen met beide s ch ngen één keer per jaar samen vergaderen
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Naam vereniging:

MuziekverenigingOns Genoegen Oirlo
Fanfare Dorpsklank Castenray

Aantal bestuursleden:

Ons Genoegen:
Dorpsklank:

6
3

Aantal verenigingsleden:

Ons Genoegen:
Dorpsklank:

60
31

Terugblik
Dorpsklank Castenray
Voor 2015:
- Verenigingen strikt gescheiden
- Castenray: fanfare en leerlingenorkest
- Oirlo: fanfare, slagwerkgroep, opleidingsorkest, jeugdslagwerkgroep
- Ieder voor zich leden werven via de (basis)school
- Starten met blokfluitles, daarna bijna vanzelfsprekend doorstroom naar instrument bij fanfare / slagwerk.
- Bijna ieder dorpslid was ook lid van de fanfare
2015
- Openen Basisschool EigenWijs (samengaan basisscholen Oirlo en Castenray)
- Samen werven op de basisschool
- Samenvoegen opleidingsorkest Oirlo - Castenray
- Slagwerk jeugd uit Castenray sluit aan bij jeugdslagwerkgroep in Oirlo
2018
- Samenvoegen opleidingsorkesten vanuit 5 dorpen en verenigingen, tot jeugdorkest No Limit
2019
- No Limit; 4 jeugdleden uit Castenray en 1 jeugdlid uit Oirlo
Huidige situa e
Gezamenlijke wervings- en opleidingsorganisa e:
* Werven van nieuwe leden kost veel jds- en geldinvestering
* Ledenaantal beide verenigingen loopt terug
* Bij de Dorpsklank is de beze ng is niet meer compleet en zorgt voor wankelende vereniging.
* Gezamenlijk verzorgen van serenades waar mogelijk en intocht Sinterklaas
* Gezamenlijke seizoensafslui ng indien mogelijk
* Beide vereningingen zijn financieel gezond. Beiden hebben aandacht voor nieuwe
financieringsbronnen, aangezien traditionele financieringsbronnen niet meer vanzelfsprekend zijn
* Castenray hee veel buitendorpse leden, binding met vereniging is/wordt minder Concurren e van
‘snelle prikkels’
* Bij de Dorpsklank is het bestuur te klein en geen nieuwe bestuursleden te vinden
* Slagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep zijn samengevoegd, dit is een combina e van leden uit Oirlo en
Castenray.
* Naast het bestuur is grote bereidwilligheid bij de leden om de diverse verenigingsac viteiten en
concerten mee te organiseren.
Toekomstvisie
- Opleiden en werven van leden samen blijven doen
- Organisatie ontwikkeling - Steeds meer samenwerken, elkaar helpen en elkaar kennen en opzoeken.
- De ontwikkelingen gaan stap voor stap, elkaar op blijven zoeken. Onbewust wordt er al veel samen
gedaan. In de toekomst zullen we stap voor stap verder gaan.
- Mogelijkheden voor een gezamenlijk concert worden onderzocht
Dit kan voor Dorpsklank te langzaam gaan als er door welke reden dan ook twee of drie betere
muzikanten in één keer afhaken.
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Naam vereniging:

Joekskapel Òp Tied Muuj Câsele

Aantal bestuursleden:
Aantal verenigingsleden:

20 leden

Terugblik:
Joekskapel is ruim 25 jaar geleden opgericht in Castenray met als doel op de zi ngsavonden
in Casele muziek te maken.
Elk jaar zijn er meer optredens bijgekomen en we hebben nu regelma g optredens in binnen- en
buitenland.
Huidige situa e:
Repe e elke maandagavond.
Door het jaar heen verzorgen we diverse optredens o.a.:
o Zi ngsavonden en Schoolbal in Castenray.
o Carnavalsavonden en optochten in Duitsland.
o Schützen Festen, wijnfeesten in Duitsland.
o Bejaardenhuizen en zorginstellingen.
o Kerstmarkten
Toekomstvisie:
We zijn een gezonde vereniging en zi en aan het maximum wat het aantal leden betre .
We zijn dan ook niet op zoek naar een verdere samenwerking met een andere vereniging.
Ac e / aandachtspunt voor DorpsOntwikkelingsPlan:
Voor de nabije toekomst hebben wij geen ac e/ aandachtspunten voor de DOP.
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Naam vereniging:

Seniorenvereniging Oirlo, KBO

Aantal bestuursleden:

5

Aantal verenigingsleden:

180

Terugblik
Dergelijke verenigingen zijn vooral ontstaan in de vij iger en zes ger jaren en de stap om toen lid te
worden was veel “normaler” dan nu, anno 2019.
Helaas stagneert de aanwas vooral de laatste jaren zodat het vacuum van basis-65 qua lee ijdsverschil
groter wordt.
We hebben 180 leden, echter een groot deel ca. 35%-40% zijn papieren leden. In de rest nog een klein
aantal dat alleen de jaarvergadering bijwoont doch dan resteert nog al jd een trouwe groep van 80-100
leden waarvoor het huidige bestuur zich graag in zet.
Samenwerking is er al jaren met Castenray en Oostrum en ook zijn er jeu de boules-uitwisselingen met
Meerlo en Wanssum.
Huidige situa e
In feite een vervolg van terugblik.
Financieel drijven we jaarlijks grotendeels op gedeelde inkomsten van de groenploeg via gemeente.
We hebben een drukke kalender met voor iedereen wat wils en onze ac viteiten zijn tot heden overdag,
hoofdzakelijk omdat onze oudere leden ‘s avonds thuis blijven. Dat vanwege de veiligheid en ook dat het
in donker lopen op tro oirs niet “plezierig” is, al of niet met rollator. Je ziet dan ook geregeld dat men dan
gewoon over de straat loopt!!!
Bestuurlijk zijn we vanaf 28 januari met 5 personen doch kunnen e.e.a. voorlopig runnen dankzij de
medewerking van diverse leden.
Toekomstvisie
In Oirlo is nog een grote groep 60+ waarvan ook een behoorlijk deel van 65+ niet meer in het arbeidsproces
verkeert. Hieruit stagneert dus nu de aanwas, broodnodig om in Oirlo in misschien al de nabije toekomst
een seniorenvereniging echt draaiende te houden.
Het bestuur hee dat manco al herhaaldelijk op de agenda gehad en blij het proberen, bijvoorbeeld door
sommige andere ac viteiten en door het open stellen van diverse ac viteiten voor nog niet-leden. Mogelijk
deels in de avonduren indien het wat langer licht is, echter indoor botsen we dan hoogstwaarschijnlijk met
reeds bezet gemeenschapshuis.
Qua draagvlak is alom al enkele malen gepraat over de K in de KBO; komt geregeld terug.
Vroeger hee e het dat je bij de bejaarden ging, zo ook werd algemeen het woord
bejaardenwoning gebezigd, ook nu nog in de volksmond. Dit ook houdt sommigen af, daarom
hanteren wij zoveel mogelijk de naam senioren.
Ac e / aandachtspunt voor DorpsOntwikkelingsPlan
We denken dat we zelf als vereniging/bestuur uiteraard ons best moeten blijven doen maar ook dat we
grotendeels a ankelijk zijn van de reeds hiervoor broodnodige “jongere”aanwas met wellicht ook een wat
aangepaste structuur.
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Naam vereniging:

KBO Castenray

Aantal bestuursleden:

7

Aantal verenigingsleden:

132

Terugblik
KBO Castenray bestaat 61 jaar.
Voor haar leden organiseert het bestuur vele ac viteiten zoals o.a.:
Gezellige middag- en avondprogramma`s
Lezingen, workshops
Excursies, reisjes, fietstochten, wandelingen
Sporten, dansen, koersbal, kaarten, kienen, biljarten etc.
Zomerbarbecue, kerstviering
Huidige situa e
KBO Castenray hee een goede samenwerking met KBO Oirlo en Oostrum. Samen organiseren de drie
dorpen dagreisjes, meerdaagse reis, bedevaarten, midgetgol oernooi
Toekomstvisie
• Voor de toekomst is het belangrijk het ledenbestand enigszins constant te behouden. Jonge
senioren enthousiasmeren om lid te worden is moeilijk, ze werken langer door, ondernemen zelf
nog allerlei ac viteiten en reizen. Voelen zich nog te jong.
Dus ook nieuwe bestuursleden zoeken wordt moeilijker.
•

Vanuit ons dorp is er wel wat draagvlak, mede omdat de Vrouwenvereniging is opgehouden te
bestaan. Daar zijn al enkele leden van overgestapt naar de KBO. Hopelijk volgen er nog meer.

•

De samenwerking met andere dorpen zoals Oirlo en Oostrum is erg goed, wij streven er ook naar
deze heel goed te onderhouden.

•

Een samengaan is niet aan de orde.

Ac e / aandachtspunt voor DorpsOntwikkelingsPlan
Het grootste aandachtspunt is het aantrekken van nieuwe, jongere leden. En de mogelijkheid het
programma en de ac viteiten ook voor deze groep aantrekkelijk te maken!
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Naam Vereniging: V.B.O. Vrouwen Beweging Oirlo
Aantal bestuursleden:

6

Aantal leden:

61

Terugblik:
Voorheen heette onze vereniging de Boerinnenbond en daarna werd het ZijActief.
In 2004 zijn wij onder ZijAc ef Roermond uit gegaan en hebben ons aangesloten bij
V.B.O.
Kring Horst.
Binnen deze vereniging wisselen we onze programma’s en ideeën uit. Verder kunnen we er terecht
met algemene vragen.
De Vrouwenvereniging is uitermate geschikt om op een ongedwongen manier contacten te leggen
binnen de Oirlose gemeenschap. Zonder dat je ergens goed in moet zijn en is niet verbonden aan
leeftijd.
Jammer genoeg krijgen we het imago van de vroegere boerinnenbond er maar moeilijk uit.
Terwijl, gezien onze programma’s, dit toch niet meer relevant is.
Soms presenteren we een avond die voor iedereen toegankelijk is, zoals, een mode-, playbackshow,
het Project Gebiedsontwikkeling 0oijen-Wanssum.
Huidige situa e:
OnsJjaarprogramma is heel divers en daardoor ook op jongere en oudere leden afgestemd.
- Creatief; workshop bloemschikken, schilderen, sieraden etc.
- Medisch; lezingen ,excursies bv. nierdialyse.
- Culinaire; vaak met medewerking van onze leden.
- Educatief; rijschool, loverboys etc.
- Actief; vollemaan wandeling, line dancing etc.
- Entertainment/ontspanning: zanggroepen, optredens etc.
Het ledenbestand blijft momenteel stabiel.
Onze huidige loca e is dit jaar De Oelderse Halte.
Toekomstvisie:
Wij streven ernaar om voor onze leden een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten te creëren.
De ledenavonden worden dan ook goed bezocht. Echter, we zijn er ons terdege van bewust dat we
heel scherp moeten blijven om ons ledenbestand te behouden.
Gelukkig komen er de laatste tijd ook weer jongere leden bij. Dit is hard nodig om onze vereniging
te laten bloeien.
De afgelopen jaren zijn er vele vrouwenverenigingen opgehouden te bestaan. Het zij, omdat er te
weinig leden waren, maar ook de bestuurlijke functies waren vaak het probleem.
Actie/aandachtspunt voor Dorpsontwikkelingsplan.
Waar wij als vereniging tegen aanlopen, is een locatie. Momenteel mogen we gebruik maken van
De Oelderse Halte, dit in overleg, als we niet in De Linde terecht kunnen. Graag willen we een
locatie die meer op onze vereniging is afgestemd. Op een bühne zitten, is nu niet bepaald een
gezellige locatie. Verder moeten we rekening houden met andere verenigingen en vooral ook
tijden. Onze leden hebben aangegeven dat ze graag op een eerder tijdstip zouden willen beginnen.
Dus dit is voor ons wel het meest belangrijke aandachtspunt.
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Naam vereniging:

Red Valley Country Dancers, Castenray

Aantal bestuursleden:

5

Aantal verenigingsleden:

14

Terugblik:
Ruim 22 jaar geleden in maart 1997 is een groepje dansers van een linedance vereniging in Leunen hier in
Castenray op zondag een eigen lesavond gestart in gemeenschapshuis De Wis.
In de loop der jaren is deze groep uitgegroeid tot een vereniging met 80 leden en werd er een ledenstop
ingesteld omdat de dansvloer echt vol stond.
In het jaar 2005 is gestart met een beginnersgroep die op de dinsdagavond les kreeg.
Een aantal jaren is er met veel plezier op twee avonden in de week gedanst, maar omdat de rage van
het countrylinedance langzaam minder werd en daardoor het ledenaantal ook flink terugliep hebben
we besloten om vanaf 2013 te stoppen met de zondagavond en alleen nog maar op de dinsdagavond te
dansen.
Omdat het ledenaantal terug bleef lopen en de financiële reserves op raakte, is eind vorig jaar besloten om
niet meer verder te gaan met een betaalde leraar. Vanaf januari 2019 wordt het lesgeven nu verzorgd door
een eigen lid.
Huidige situa e:
Begin dit jaar zijn er gelukkig 2 nieuwe en 2 oud-leden bijgekomen maar het is op dit moment dus maar
een klein groepje van 14 leden. Dit is eigenlijk te weinig maar omdat we zo weinig kosten hebben en we er
nog allemaal veel plezier in hebben gaan we zo lang mogelijk door.
Toekomstvisie
voor het voortbestaan van de vereniging zouden er een aantal nieuwe leden bij moeten komen.
We zijn nu met zo weinig leden te kwetsbaar want als er nog een paar leden zouden stoppen is het niet
meer leuk voor de rest van de groep en is het financieel ook niet meer haalbaar.
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12.2a Overzicht verenigingen Oirlo - Castenray
Oirlo en Castenray hebben een rijk verenigingsleven. In 2001 is de eerste samenwerking tussen twee verenigingen een feit geworden. De sportverenigingen van Oirlo en Castenray zijn gefuseerd naar SVOC’01.
Dit was een eerste stap in de samenwerking tussen beide dorpen. In 2013 volgde de tweede stap, samenwerking tussen de dorpsraden Oirlo en Castenray. Momenteel zien we, zoals ook in dit DOP is te lezen dat
meerdere verenigingen de krachten bundelen en daar waar nodig en mogelijk elkaar versterken.
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Vereniging

Contactpersoon

Basisschool EigenWijs

Andrea Hosper

Ondernemersvereniging “OOC”

Chris an van Bommel

Oudervereniging Basisschool Eigenwijs

Ellen Vroemen

Peuterspeelzaal EigenWijs

Mar ne Claessens

S ch ng “de Heesakker”

Erik Jakobs

Sportvereniging “SVOC’01”

Irene van Dijck

S ch ng Zonnebloem Oicastrum

Ien van Els
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Emailadres contactpersoon

website

info@bseigenwijs.nl

www.bseigenwijs.nl

secretariaat@ondernemersverenigingooc.nl

www.ondernemersverenigingooc.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
erik.jakobs@svoc01.nl
irene.van.dijck@svoc01.nl

www.svoc01.nl
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12.2b Overzicht verenigingen Oirlo

80

Vereniging

Contactpersoon

Biljarten Ouderen Oirlo

Harry Voermans

Biljartvereniging ‘Onder Ons Oirlo’

Leo Alaerds

Dameskoor Oirlo

Mien Steeghs

Gemeenschapshuis De Linde

Paul Classens

Handboogschu erij Willem Tell

Theo Claessens

Hobbyclub Oirlo

Ans Bas aans

Herenkoor Oirlo

Pieter Duijf

KBO Oirlo

Ans Bas aans

MTC Oirlo

Petra Peeters

Muziekvereniging Ons Genoegen

Wilma Hoeymakers

OJC Watjang?!? Jeugdsociëteit

Jannes Kersten

R.K. Parochie ‘Sint Gertrudis’

Jolanda v.d. Broeck

S ch ng Ald Oeldere

Hay Rongen

S ch ng Dorpsblad ‘t Krèntje

Toos Steeghs / Anita Emonts

S ch ng Dorpspraad Oirlo

Anita Emonts

S ch ng Jongerenwerk Oirlo (SJMO)

Luciën Vennekens

S ch ng Oirlo Lee

Marc Thoonen

Toneelvereniging Oirato

Marly Claessens

VV de Spurriemök

Petra Raaymakers

Vrouwenbeweging Oirlo (VBO)

Angeline Lemmen
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Emailadres contactpersoon

website

mtcoeldere.motorsport.nl
Secretaris@onsgenoegenoirlo.n

www.onsgenoegenoirlo.nl

Info@watjang.nl

www.watjang.nl

aldoeldere@trined.nl

www.aldoeldere.rooynet.nl

Redactie@krentjeoirlo.nl
Info@dorpsraadoirlo.nl

www.dorpsraadoirlo.nl

www.stichtingoirloleeft.nl
toneelverenigingoirato@gmail.com

www.oirato.homespot.nl

Secretariaat@spurriemok.nl

www.spurriemok.nl
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12.2c Overzicht verenigingen Castenray
Vereniging

Contactpersoon

Biljartvereniging “de Ketsers”

Jan Emonts

Carnavalsvereniging
“de Schânseknuppels”
Dameskoor

Roel de Jong

Dartvereniging

Jesper Gommers

Dorpsblad “de Schans”

Frank Weijs

Fanfare Dorpsklank

Roy S phout

Handboogvereniging
“de Batavieren”
Herenkoor

Leo Steeghs

Jagersvereniging

Jac Seijkens

Joekskapel “Òp Tied Muuj”

Bert Steeghs

KBO

Franzis Classens

Kerkbestuur Heilige Ma hias

Toon Claessens

Landelijke rijvereniging en ponyclub
“de Eendracht”
Ouderenbiljart

Agny Classens-Vullings
Huub Strijbos

Stg. Dorpsraad Castenray

Wil Janssen

Tilly Versteegen

Toon Claessens

Stg. Heemkundig Genootschap Castenray Jan Strijbos
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Stg. Jeugd- en Gemeenschapshuis
“De Wis”
Stg. Jeugdwerk Castenray

Toos Sommers

S ch ng “Residence de Stek”

Bert Arts

The Red Valley Country Dancers

Wil Janssen

Toneelgroep “Vondel”

Marja Claessens

Zomerse zondag

Roel Seijkens

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

Annelie van Osch

Emailadres contactpersoon

website

secretariaat@cvdeschanseknuppels.nl

www.cvdeschanseknuppels.nl

deschans.castenray@home.nl

via www.casele.nl

dorpsklank@live.nl

via www.casele.nl

info@op edmuuj.nl

www.op edmuuj.nl
www.kbolimburg.nl
via www.casele.nl

info@ruitersporteendracht.nl

via www.casele.nl

info@dorpsraadcastenray.nl

www.dorpsraadcastenray.nl

jan.riky.strijbos@gmail.com

h ps://rooynet.nl/heemkundiggenootschapcastenray

c.sommers@hotmail.com

via www.casele.nl

info@residencedestek.nl

via www.casele.nl

red-valley@home.nl

www.redvalleycountrydancers.jouwweb.nl

zomersezondag@gmail.com

www.facebook.com/ZomerseZondag
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13. Evenementen
Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis. Zowel in Oirlo als in Castenray vinden
jaarlijks vaste evenementen plaats. Een evenement brengt veel dorpsbewoners op de been, maar brengt
ook een hele organisa e met zich mee. Bij elk evenement is een commissie ac ef voor de grote organisa e.
De uitvoering wordt meestal mede opgepakt door dorpsbewoners.
Buiten de evenementen die door de dorpsraden worden georganiseerd, worden er ook eenmalige evenementen georganiseerd zoals uitwisselingsconcerten van de muziekvereniging / fanfare, spor oernooien,
carnaval, hobbybeurs.

13.1 Kerst
Kerst ‘de mooiste jd van het jaar’. Voor een aantal dorpsbewoners ook de eenzaamste jd van het jaar.
Muziekvereniging Ons Genoegen en Fanfare Dorpsklank geven jaarlijks een feestelijk ntje aan de kerstdagen door het organiseren van een kerstconcert.
In 2014 is er in Oirlo een kerstmarkt georganiseerd.
De inten e is om de komende jaren, in overleg met verenigingen, kerstac viteiten te gaan organiseren.
Hierbij gaan wij samen ‘out of the box’ denken.
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13.2 Sinterklaas
In de jd dat Oirlo en Castenray beide een eigen basisschool hadden waren de sinterklaasintochten
gescheiden van elkaar. Na het samengaan van de basisscholen is er voor gekozen om een gezamenlijke intocht te organiseren. Dit is een waardevolle stap in de samenwerking en verbinding tussen de dorpen Oirlo
en Castenray geweest. De muziekverenigingen van beide dorpen ondersteunen samen de intocht.
Commissie:

Sinterklaascommissie

Huidige commissieleden:
John Geerts (dorpsraad Castenray), Hans Loonen (dorpsraad Oirlo)
Ellen Geerts, Hilda Lemmens, Willy Peter, (bewoners Castenray)
Jolanda van der Broeck, Esther Zanders, Melanie van Mil, Rowan Wijnhoven (bewoners Oirlo)
Terugblik
•
•

De commissie, in de huidige vorm, is enkele jaren geleden gevormd.
Na de fusie van de basisschool hee de commissie zich ingezet om in één organisa e het
sinterklaasfeest te organiseren voor zowel Oirlo als Castenray. In eerste instan e betrof het
twee dorpsfes viteiten op dezelfde dag. Sinds enkele jaren is het een gezamenlijke viering; tot
op heden in De Wis, Castenray. In de toekomst zal er gewisseld worden zodat de intochten om
en om in beide dorpen plaats gaan vinden.

Huidige stand
• De huidige stand van zaken is dat er een jaarlijkse gezamenlijke viering wordt georganiseerd.
Deze kent een redelijk vaststaande opzet en wordt jaarlijks, na evalua e, op kleine punten
waar nodig aangepast.
• Er zijn geen grote ontwikkelingen gaande, al wordt jaarlijks ingespannen om een zo groot
mogelijke betrokkenheid en draagvlak te creëren binnen de dorpen.
• Wie spannen zich in om deze te realiseren?
Sinterklaas-commissie ondersteund door de dorpsraden.
Toekomstvisie
• In de nabije toekomst wordt vooralsnog zoveel mogelijk vastgehouden aan de uitvoering zoals
in de afgelopen jaren, te weten een gezamenlijk intocht voor Oirlo en Castenray.
• Doel voor de toekomst is het behoud van de sinterklaasviering, met een hoge opkomst en
grote betrokkenheid vanuit de dorpen en een maximaal plezier en beleving voor jong en oud.
• Het draagvlak vanuit de dorpen is groot, ook al blijven er al jd kri sche vragen en
kan ekeningen gemaakt worden. Het organiserende comité en de uitvoerende ar esten
spreken met grote tevredenheid over de huidige opzet.
Er zi en jaarlijks slechts beperkte kosten aan de uitvoering van het sinterklaasfeest. Te denken valt aan
de aanschaf van snoepgoed, zaalhuur, en/of onderhoud van de gebruikte pakken. Deze kosten worden
opgevangen vanuit de dorpsraden. Er is geen verdere ondersteuning vanuit de gemeente nodig.
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13.3 Dorpsfeest
Zomerse Zondag Castenray
Commissie: Zomerse Zondag Castenray
Huidige commissieleden:
Het comité bestaat doorgaans uit jongeren van 18 tot 35 jaar.
Op dit moment is 1 commissielid ook lid van de dorpsraad.
Terugblik:
Het dorpsfeest bestaat al sinds 1998. Het is in de beginjaren opgezet als “Bierfeesten”. Er waren ac viteiten
zoals biervat hangen, bierpul schuiven en een tent met speciale biertjes. De spelac viteiten waren op twee
speelveldjes en op de tussenliggende straat werd een zomerse markt gepresenteerd. Na een aantal jaren is
de naam gewijzigd in “Zomerse Zondag”.
Huidige stand:
Het zomerse dorpsfeest is samen met Carnaval en de kermis de laatste jaren een van de weinige
mogelijkheden waar alle dorpsleden elkaar kunnen treﬀen. Het feest wordt elk jaar zo vormgegeven dat
er voor iedereen iets te beleven valt. Deze gezamenlijke dorpsac viteiten worden geheel door vrijwilligers
gedragen. De volgende ac viteiten worden georganiseerd:
Voor de Jongere jeugd vaak één of meerdere ac viteiten.
De afgelopen edi es was er een groot springkussen en hee de toneelvereniging sketches opgevoerd en
een goochelaar hee een lopende voorstelling gegeven.
Voor de iets Oudere jeugd is er de Zeskamp. Deze is zeer populair en wordt in samenwerking met sport
stagiaires en/of scholieren (als projectopdracht) georganiseerd.
Voor de ouderen (niet exclusief) is er de mogelijkheid om met zijn allen de uitgebreide brunch te gebruiken.
Soms gee daar ook nog één van de verenigingen een historisch fotografisch overzicht van haar bestaan.
Hierbij worden dan door de dorpsgenoten herinneringen opgehaald.
De dag wordt al jd afgesloten met een knallend feest voor Iedereen met al jd één of meerdere bands uit
de regio.
Op een informele manier geniet iedereen van dit feest op zijn of haar manier. Met een hapje en een
drankje, dansend, pratend of simpelweg genietend van dit ouderwets gezellig aanvoelend feest
Toekomstvisie:
Zoals in heel Nederland is de terugloop in de ledenaantallen ook in Castenray merkbaar. De oorzaken zijn
velerlei, in Castenray hebben de verenigingen te maken met een zeer langzaam afnemend ledenaantal.
Dit lijdt ertoe dat de verenigingen het financieel maar nauwelijks kunnen bolwerken. Door, de ook in de
dorpen merkbare veranderende jdgeest, wordt het rondkrijgen van de organisa e in toenemende mate
moeilijker.
De Zomerse Zondag helpt de verenigingen. De organisa e van de Zomerse zondag bestaat uit
afgevaardigden van de verenigingen. Hun taak is het om naast een goed feest, betaalbaar voor iedereen
(gra s entree), er ook voor te zorgen dat de exploita e winstgevend is. De vele benodigde vrijwilligers,
worden door de verenigingen geleverd. Na afloop van het feest worden de opbrengsten verdeeld over de
verenigingen aan de hand van de geleverde vrijwilligersuren.
Ac e voor DOP:
Omdat de organisa e steeds moeilijker wordt is ondersteuning op alle gebied welkom.
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13.4 Kermis
Oirlo en Castenray hebben jaarlijks hun eigen kermis. De kermis in Oirlo vindt in het tweede weekend van
mei plaats, in Castenray is de kermis standaard in het laatste weekend van augustus. Enkele jaren geleden
kwam de kermis in Castenray op de tocht te staan toen de firma Regter enkel de grotere kermissen wilden
exploiteren. Gelukkig hee de gemeente een wijs besluit genomen en zijn de kermissen in alle dorpen gebleven. Een dorpsevenement als een kermis en carnaval is ontze end belangrijk voor de lee aarheid van
de dorpen.

13.4a Kermis Oirlo
Commissie:

Kermissie Oirlo → voorjaarskermis

Huidige Commissieleden:
Mikey Ellerey, Anita Emonts (Dorpsraad Oirlo)
Paula en Gerrit Bardoel (eigenaren Café Cafetaria D’n Terp)
Jannes Kersten, Mike Voermans (OJC Watjang, jongerensoos)
Mien Wennekers (KBO Oirlo)
Guus Willemssen, René Voermans (dorpsbewoners)

Vrijwilligers
Buitend de organiserende commissie (zie hierboven) zijn er nog ongeveer 25 vrijwilligers ac ef bij het
ondersteunen van het kermistoernooi, pannenkoeken bakken, dorps-BBQ. Deze vrijwilligers komen uit Oirlo
en Castenray.
Huidige stand
De kermis vindt jaarlijks het tweede weekend van mei plaats.
Het evenement wordt door Oirlose en Castenrayse vrijwilligers georganiseerd in samenwerking met lokale
ondernemers en de kermis exploitant.
De horeca gelegenheden hebben het programma ook met elkaar netjes afgestemd.
Op vrijdag en zaterdag is er muziek voor de jeugd in de soos en kunnen de ouderen genieten van een
drankje in D’n Terp.
Zondag = Moederdag met Oirlose kermis. Dan is er geen speciaal programma zodat allen hun moeder goed
kunnen verwennen en daarna met het gezin een rondje over de kermis kunnen lopen.
Op maandag zijn er twee programma's:
Voor de jeugd is er een kermistoernooi na school. Dit wordt begeleid door mensen uit Oirlo en Castenray ,
daarna sluiten de kids af om lekker met z’n allen vers gebakken pannenkoeken te eten.
Deze worden gesponsord door de lokale ondernemers.
Voor alle andere mensen is er vanaf 14.00 uur jeu de boules, het is dan ook mooi te zien hoe jong en oud
met elkaar omgaan. Voor de rest zorgt D’n Terp dat er bij de kroeg allerlei spellen te doen zijn.
Op dinsdag vindt de dorps-BBQ plaats.
Alle producten (BBQ, vlees en groente) zijn van Oirlose of Castenrayse ondernemers.
In 2019 waren er 246 kaarten verkocht!
Als Kermissie (Kermis-commissie) proberen wij de kermisexploitant overal bij te betrekken, zodat het een
win-win situa e wordt. Met familie Regter is er al jd goed contact geweest over de opstelling van horeca
en kermisterrein, met als doel een groot terrein te maken. Dit jaar voor het eerst de kermis georganiseerd
samen met Sterevents. Ook met hen was er een pre ge samenwerking en goede afstemming.
Toekomstvisie
De kermis is hét dorpsfeest voor Oirlo. Deze willen wij komende jaren onveranderd door blijven ze en.
Wellicht groeit de kermis naar de voorjaarskermis voor de dorpen Oirlo - Castenray en gaan wij massaal
naar de najaars-kermis in Castenray. Samen zorgen wij voor de lee aarheid in elkaars dorpen.
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13.4b Kermis Castenray
Organisa e Câselse kermis → najaarskermis
Aantal bestuursleden:
- Luc Strijbos
- Thijs Arts
- Roel Seijkens
Het kermisprogramma wordt samengesteld door de organisa e van de Câselse kermis in overleg
met Leigh Stowell van Café de Köster en het bestuur van Gemeenschapshuis De Wis. Hierbij is het de
verantwoordelijkheid van eerdergenoemde horecapar jen om de verdeling van het muziekprogramma en
de openings jden te bepalen. De afgelopen jaren is dit als volgt verdeeld: Op vrijdagavond, maandagavond
en dinsdag is het programma bij Café de Köster, op zaterdagavond, zondag en maandagmiddag is het
programma bij Gemeenschapshuis De Wis. Dit alles gebeurt in overleg en met (financiële) ondersteuning
van Dorpsraad Castenray.
Aantal verenigingsleden
Naast de organisa eleden, de horecapar jen en de kermisexploitant wordt er een beroep gedaan op
diverse vrijwilligers. Zij ondersteunen ons bij het randprogramma. Te denken valt aan de Câseleloop,
de kindermiddag en de dorpsbarbecue, hierbij zijn 10-15 vrijwilligers betrokken. Daarnaast wordt het
kermisprogramma in Gemeenschapshuis De Wis ondersteund door vrijwilligers van SVOC’01.
Terugblik
De afgelopen jaren is er aandacht geweest voor het verbeteren van één gezamenlijk en op elkaar
afgestemd kermisprogramma. Hierbij is een commissie opgericht, welke aandacht hee voor de diverse
doelgroepen en de belanghebbenden. Hierbij is onder andere geïnvesteerd in een gezamenlijk kermislogo,
een e-mailadres en een Facebookpagina.
Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het goed laten aansluiten van diverse ac viteiten op elkaar
en het creëren van nieuwe ac viteiten. Hierbij lag de focus op het creëren van 1 momentum waarop de
bezoekers gezamenlijk op één loca e zijn. Hiervoor zijn ook diverse nieuwe ac viteiten ontwikkeld en
opgezet zoals een ac viteit op zondag, een kindermiddag op de maandag en een kermisbarbecue op de
dinsdag. Hierbij is gekeken naar de diverse doelgroepen die de Câselse kermis kent, zodat er voor iedereen
iets te doen is gedurende dit dorpsfes jn.
Het neerze en van één gezamenlijk programma is niet zonder slag of stoot gegaan. Door de diverse
belanghebbenden en de verschillende ideeën over de toekomst van de kermis zijn er ook processen spaak
gelopen. Hier is de huidige situa e momenteel op aangepast.
Huidige situa e
Momenteel houdt de kermiscommissie zich voornamelijk bezig met de organisa e van randac viteiten en
het contact met de kermisexploitant. Gemeenschapshuis De Wis en Café de Köster worden momenteel
minder ac ef betrokken binnen de kermiscommissie, zij zijn momenteel verantwoordelijk voor de
afstemming van het muziekprogramma en de verdeling van de dagen.
Toekomstvisie
Een gezamenlijke en levendige kermis organiseren voor alle lee ijden.
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14. Recreatie & Toerisme
Onder recrea e vallen alle vormen van vrije jdsbesteding; alle ac viteiten die kunnen worden gedaan
naast de dagelijkse verplich ngen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor
ontspanning en vermaak. De bedoeling van recreëren is het opladen van de persoonlijke ac eradius, het
vernieuwen van energie, het verze en van de zinnen en het ontladen van opgelopen spanning.
Zowel in Oirlo als in Castenray is het goed recreëren. Men kan hier goed kamperen, in de bossen wandelen
en de kinderen kunnen in de dorpsspeeltuinen spelen. Verder kunnen zij gebruik maken van sociale
ac viteiten zoals uit eten bij La Place in Oirlo, de Chinees in Castenray of het cafetaria in Oirlo. Feesten
en gezellig samenzijn kan onder andere in de gemeenschapshuizen en cafés in beide dorpen, alsook in de
sportkan ne. Recreëren is belangrijk voor de lee aarheid in de dorpen.
In - en grenzend aan - Oirlo liggen de valleien van de Oostrumse Beek, de Boddenbroekerloop, de Leunse
Paes, en de Lollebeek. Diverse mooie wandelpaden zorgen voor genot en ver er. Het ‘Hoogriebroek’ en de
na e Câsselse Vennen zijn enkele waardevolle bosgebieden.
Buiten het recreëren door de eigen dorpsbewoners en werknemers bieden beide dorpen ook verblijfloca es voor toeristen. Oirlo hee een kampeerboerderij en in Castenray liggen twee campings.
Alle kampeerloca es liggen op loopafstand van groen, een oase van ontspanning.
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14.1 Kampeerboerderij de Walnoot, Oirlo
Kampeerboerderij de Walnoot is gelegen in een prach ge
bosrijke omgeving in het Limburgse Oirlo.
Ze bieden een grote kampeerboerderij met in
totaal 38 slaapplaatsen en veel ruimte buiten.
Oirlo hee een leuke omgeving waar veel te
doen is, ook zeer geschikt voor een gezellig en
spannend schoolkamp.
Ze bieden 7 slaapkamers, allen zijn boven.
Hiervan is er 1 slaapkamer met 2 eenpersoons
bedden en de andere 6 slaapkamers hebben
steeds ieder 2 stapelbedden en 2 eenpersoonsbedden op een kamer.

Er is een aparte ruimte
met daarin een tafeltennistafel (met toebehoren) en een kast vol met
spelletjes.

In totaal zijn er 5 toile en en
4 douches; beneden 3 toiletten en de 4 douches. Boven
bij de slaapkamers zijn nog
eens 2 toile en.

In de keuken zijn in totaal 12 gaspitten,
een grote koelkast, magnetron, 3 ovens
en een koffiezetapparaat. Er is voldoende
servies, bestek, glaswerk en kookgerei.
Een grote eetzaal, 8 bij 12 meter met
voldoende tafels en stoelen.
Er is een zithoek met TV.
Internet via Wifi is gra s.

Buiten is er genoeg ruimte om te barbecuen; neemt u wel zelf de
BBQ mee?
Verder is er een groot voetbalveld met 2 goals die voor van alles
gebruikt kan worden!
Er is voldoende ruimte voor (groeps)spelac viteiten.
Het is ook mogelijk om een springkussen te huren.
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14.2 Campings Castenray
Inleiding
Castenray hee voor mensen die rust, natuur en historie zoeken heel wat te bieden. Met in het westen
de bossen en stuifduinen van de Castenrayse Bergen, in het zuidwesten de Castenrayse Vennen en in het
zuidoosten de Diepeling is het dorp rijk bedeeld met gevarieerd natuurschoon. In het vrij uitgestrekte
buitengebied staan drie fraai gerestaureerde, zeer oude boerderijen met een woonbestemming –
alle drie rijksmonumenten – te pronken. Tel daarbij op de vele monumenten in het dorp en het mag
duidelijk zijn, dat het dorp voor buitenstaanders aantrekkelijk is.
Castenray krijgt verschillende bezoekers vanuit de nabij gelegen vakan eparken Loohorst en Meerdal.
Verder bezoeken mensen uit alle delen van het land en zelfs uit het buitenland het dorp via het zoeken van
geocaches. Geocaching is echt booming. Op internet worden de coördinaten opgezocht en met een gpsapparaat gaat men vervolgens op zoek. In Castenray zijn op diverse markante plekken caches verstopt. Ook
wordt een fotopuzzelwandeltocht van internet gehaald, waarmee bezoekers in het centrum op zoek gaan
naar gebouwen en objecten.
Veel mensen willen zich wel eens losmaken van de dagelijkse sleur van het leven, van de drukte
van het werk en van de omgeving, of ze willen gewoon uit kunnen rusten. En hoe kan dat beter dan
op een afgelegen terrein te staan met een tent, caravan of vouwwagen zonder dat je de dagelijkse
beslommeringen van de buitenwereld verneemt. Een boerencamping of minicamping leent er zich
uitstekend voor om je heerlijk terug te trekken en uit te rusten. Castenray hee twee van dergelijke
campings.

Minicamping Op den Boender
Deze knusse, kindvriendelijke minicamping die op
1 april 2012 – net voor de opening van de Floriade –
geopend werd, ligt op slechts circa honderd meter van
de waterplassen van de Diepeling. De eigenaren Ed en
Marloes Drabbels-Philipsen zijn twee zeer ondernemende
personen met elk ook een avontuurlijke inslag. Samen
reisden ze veel in Zuidoost-Azië en genoten van de
exo sche omgeving.

Toen hun drie kinderen geboren waren, werden de vakan es vooral doorgebracht op campings in binnenen buitenland en daar ontstond het idee van een eigen camping. Een camping die zich bovenal rich e op
gezinnen met kinderen.
Anno 2019 is Op den Boender een echte familiecamping, waar je rust en ruimte vindt in een uitermate
landelijke omgeving. De camping is verdeeld in vier velden. Op het eerste veld staan speeltoestellen voor
de kinderen en daar omheen kunnen de ouders hun tent of caravan plaatsen, zodat ze zicht hebben op hun
spelende kinderen.
Het tweede veld is een mooie loca e voor mensen die wat rust zoeken. Afgescheiden van het eerste veld
door een groene zone, kan men hier genieten van de s lte die voor deze minicamping zo karakteris ek is.
Op het derde veld hebben de eigenaren een tweetal fraaie zespersoons safaritenten geplaatst met elk een
eigen stookplaats, een barbecue en een grote veranda. Op het vierde veld worden vlakbij de dierenweide
drie hippe caravans verhuurd.
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Op het middenterrein hebben de eigenaren voor de
kinderen een ridderburcht met glijbanen, een rekstok
en schommels geplaatst. Een trampoline maakt ook
deel uit van het geheel en om het helemaal spannend
te maken kunnen de kinderen op de tractor en op
skelters rijden. Voor de allerkleinsten is er een ruime
zandbak aangelegd. Leuk voor de kinderen zijn ook
de kippen, konijnen, cavia’s en kunekune-varkens.
Uiteraard beschikt de camping over een mooie
sanitaire gelegenheid en een wasmachine. Op het
gezellige terras kan men genieten van een heerlijke
kop koﬃe en kunnen de kinderen een ijsje eten.
Op het terrein staan her en der gezellige zitjes en
picknicktafels.

Boerencamping Valkenberg
Sinds ongeveer het jaar 1600 staat op de unieke loca e
bij de Diepeling de prach ge Hoeve Valkenberg. Vroeger
was dit een boerderij met herberg, maar tegenwoordig
is het een woonboerderij met een boerencamping
(maximaal 15 campingplaatsen). De beheerders zijn
John en Esther Gommans, die hier vanwege de unieke
plek in 2006 kwamen wonen.
Binnen enkele jaren hebben zij op deze loca e
een prach g bedrijf opgebouwd. Er zijn vij ien
kampeerplekken gekomen, ruim gesitueerd in een
mooie tuin met een aantal grote, oude bomen, tal van
bloeiende planten en veel vogels. Een eldorado van rust
midden in een natuurlijke omgeving.
De caravans en tenten staan speels opgesteld in
verschillende hoekjes temidden van bloeiende bloemen
en enkele grote, oude bomen. Op het terras voor het
sanitair-gebouw of onder het afdak is een zitgelegenheid
voor de gasten. Daar kunnen ze samen koﬃe en een
borrel drinken. Bij het terras staan in de hoek ook allerlei
kruiden die de gasten mogen gebruiken.
Alles op deze boerencamping is ongedwongen en
ongecompliceerd en dat maakt dat mensen zich meteen
thuis voelen. Het zorgt voor een heel gemoedelijke sfeer
op de camping. ‘s Avonds gaan alle kaarsjes aan die overal op de hele camping te vinden zijn. Dit zorgt voor
nog meer warmte, gezelligheid en sfeer. Er zijn geen faciliteiten voor kinderen. De boerencamping is vooral
bedoeld voor senioren en rustzoekers, die speciaal komen voor de natuur, de rust en de gezelligheid.
Achter de boerderij, dus net buiten de camping, ligt een tweepersoons blokhut/trekkershut, die eveneens
gehuurd kan worden.
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14.3 Câselse Vennen
In het zuidwesten van Castenray ligt aan de rand van de dorpskern het ongeveer zeven g hectare grote
natuurgebied de Castenrayse Vennen, in de volksmond ook genoemd ‘’t Câsels Broēk’ of ‘de Paes’. Dit
broekbosgebied is ontstaan in het brede dal van de Lollebeek en de Diepe Leng.
Turf steken
De kern van het natuurgebied wordt gevormd door botanisch waardevolle broekbossen met daarin
natuurlijke laagten en veenpu en. In de tweede hel van de negen ende eeuw tot bijna het midden
van de twin gste eeuw werd in de Castenrayse Vennen turf gestoken en turfslijk gebaggerd. Van deze
vroegere bezigheid zijn nu nog duidelijk de sporen te zien. Her en der in het moerasgebied liggen de
zogenaamde petgaten, ook wel trekgaten of moerkuilen genoemd. Nu zijn dit de groeiplaatsen van een
aantal bijzondere plantensoorten, zoals slangenwortel, waterviolier, wateraardbei en gele lis. Ook de
koningsvaren komt hier vrij talrijk voor.
‘Schânse’ maken
Na het uitbaggeren werd het gebied aan zijn lot overgelaten, waarna moerasbos met in hoofdzaak els,
wilg en zachte berk ontstond. Het hout hiervan werd tot ver na de Tweede Wereldoorlog benut als branden gerie out voor bijvoorbeeld bonenstaken en weidepalen. Het dunnere hakhout werd gebundeld tot
takkenbossen, in het dialect ‘schânse’ genoemd. Ze werden gebruikt om de sopketel en het fornuis te
stoken. Veel ‘schânse’ werden verkocht aan bakkers die er hun oven mee stookten.
Schaatsen
Bij de meeste ouderen blij het gebied in herinnering als
schaatswater. Honderden schaatslie ebbers uit de gehele
regio togen op winterse dagen naar de prach ge ijsbanen.
Deze drie ijsbanen met een lengte van circa 80-100 meter
waren in de jaren der g van de vorige eeuw handma g
uitgebaggerd. Met de bagger werden tussen de banen
langgerekte, kunstma ge eilandjes gevormd. Aan het begin
van de ijsbanen lag een eilandje, de visheuvel, waarop
een koek en zopiehutje stond. Westelijk van het eiland
lag een open waterplas, de visvijver. Hier beoefende men
het kunstschaatsen, werd geijshockeyd en deed men aan
‘slingeren’.
Ruilverkaveling Lollebeek
In de jaren zes g vond de Ruilverkaveling Lollebeek plaats.
De Lollebeek werd verlegd, gekanaliseerd en uitgediept.
Rondom het reservaat werden diepe afwateringsloten
gegraven. De waterhuishouding raakte ontwricht, hetgeen
schade toebracht aan het broekbossysteem. Plantensoorten
als gevlekte orchis, moerasspirea en do erbloem
verdwenen. De open waterplassen, waaronder de
schaatsbanen groeiden dicht met riet en broekbos.
Grote grazers
In het natuurgebied liggen aan de zuidwestrand enkele
schrale graslanden. Deze bijzondere graslanden wil
Staatsbosbeheer graag behouden.
Daarom grazen hier het hele jaar door enkele Schotse Hooglandrunderen.
Laarzenpad
In 1997 werd in het gebied een prach ge wandelroute van bijna 4 km aangelegd, die grotendeels leidt over
oude houtwallen en veenbanen, waarover vroeger turf werd afgevoerd. Deze route begint in de dorpskern
bij café De Köster. Het is een natuurlijke en avontuurlijke route die minder geschikt is voor mensen die niet
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goed ter been zijn. Tijdens de wandeling moeten weleens obstakels als omgevallen bomen overwonnen
worden. Bepaalde delen van de route kunnen ook erg drassig zijn, zodat het dragen van laarzen sterk aan
te bevelen is. Maar de route kent weergaloos mooie plekken en voert onder meer door een hoger gelegen
schraal grasland, waar Schotse Hooglanders grazen.
Maasgaardproject
Het staatsnatuurreservaat is sinds de afronding van Ruilverkaveling Lollebeek in 1969 eigendom van
Staatsbosbeheer. Deze rijksinstelling par cipeert in Maasgaard, een samenwerkingsverband dat dient om
de kwaliteit van het buitengebied van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray te verbeteren en de
recrea efunc es te versterken. In dat kader werd in 2014/2015 de Lollebeek A73-oost gereconstrueerd. In
2020 wordt het westelijke deel van de Lollebeek onder handen genomen en wordt ook het herstel van het
schaatsven opgepakt.

14.4 De Diepeling
Zand en grind
In het gebied De Diepeling in de zuidoosthoek van Castenray zijn in het verre verleden door de Maas
en de Rijn zand en grind aangevoerd. In 1975 begon de firma Teunesen uit Gennep met de winning
hiervan. Met een grote zuiger werden zand en grind omhoog gezogen en vervolgens via buizen naar een
sorteerinstalla e getransporteerd. Daar werd het materiaal gezeefd en geselecteerd. Het zand en het grind
werden verwerkt tot metsel- en betonzand en gebruikt voor de bouw en de aanleg van wegen.
De jarenlange afgraving ging ten koste van enkele entallen hectaren landbouwareaal, kleine bosjes en
enige overige natuur. Ook werd een deel van de oude weg Castenray-Tienray aan het verkeer on rokken.
Maar Castenray en de regio kregen er wat voor terug. Het ontgronden gebeurde tot een diepte van vij ien
tot ach en meter, waarna een enorme plas water ontstond. Rondom is prach ge natuur ontstaan voor
extensieve recrea e.
Dassen
Midden door de ontstane waterplas loopt een dam.
Deze dient onder meer als migra ezone voor de
dassen, die hun burchten hebben in een bos aan de
oostkant van het gebied. De dassen migreren tussen
de leefgebieden in delen van de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum, de gemeente Venray, Landgoed
Hubertushof, de Castenrayse Bergen en de Mariapeel.
Op een deel van het terrein zijn door de firma Teunesen
fruitbomen en bessen dragende heesters geplant,
waar de dassen kunnen foerageren. Het valfruit en de
verschillende soorten bessen dienen als voedsel voor de
dassen.
Watervogels
Uiteraard trekken de waterplassen allerlei soorten
watervogels. Verschillende soorten eenden en ganzen,
futen, aalscholvers, oeverlopers, plevieren en andere
vogelsoorten kan men hier aantreﬀen. In de steilwanden
nestelen in de zomer tal van oeverzwaluwen.
Archeologisch en geologisch onderzoek
In het gebied werd vóór de afgraving van elke
uitbreiding archeologisch onderzoek verricht. S ch ng
Heemkundig Genootschap Castenray deed verschillende
vondsten, voornamelijk uit de Nieuwe Steen jd en de
Brons jd. Het afgravingsterrein was een eldorado voor
stenenzoekers. In de bergen afvalstenen en opgeslagen
grind werd door verschillende regionale hobbyisten
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gezocht naar fossielen en halfedelstenen als agaat en
jaspis. Deze werden rijkelijk aangetroﬀen. Sommige
stenenzoekers hebben schi erende collec es
aangelegd.
S ltegebied
In 2020 is de zand- en grindwinning op Castenrays
grondgebied afgerond en blij hier een bijzonder fraai
natuurgebied achter, waar enkele decennia eerder
nog akkers lagen. Ongeveer tach g procent van de
Diepeling aan de westkant van de spoorlijn – circa 80
ha – ligt op Castenrays grondgebied. Het overige deel
ligt op Tienrays grondgebied.
Bij het vaststellen van de eindbestemming van het
gebied is gekozen voor de hoofdfunc e natuur,
waarbij beperkt recrea ef medegebruik mogelijk is gemaakt, voor zover het de natuurwaarde respecteert.
Gedacht moet worden aan s lle recrea e als wandelen, fietsen en vissen.
Op 31 oktober 2019 wordt een flink deel van de wandelroute rond de Diepeling officieel opengesteld.
Tevens werd een informatiebord onthuld en een boek over de Diepeling gepresenteerd.

14.5 De Castenrayse Bergen
Algemeen
Aan de westkant van Castenray ligt ‘de ‘Câselse Berg’, een bosgebied met stuifduinen. Het gebied is
gelegen in de hoek van de Vliegert, de Lollebeekweg en de Oosterbosweg. De stuifduinen zijn jaren
geleden ontstaan door het opwaaien van zand. Dit kon gebeuren, omdat vroeger op heidevelden veel
plaggen gestoken werden. De wind kreeg daardoor vat op het onderliggende zand en blies het op hopen.
Zo ontstond een sterk glooiend gebied dat later weer begroeid raakte. Op dit stuifduinengebied werden
bomen geplant, voornamelijk naaldbomen die gebruikt werden als stu en in de Zuid-Limburgse mijnen.
Het is een van de weinige geheel gave dekstuifzanden in Noord-Limburg.
In het gebied groeien ook een aantal jeneverbessen (Juniperus communis), maar door gebrek aan
onderhoud van dit bosgebied zijn ze niet goed tot ontwikkeling gekomen. De enkele jeneverbesstruiken
in de bossen van de ‘Câselse Berg’ staan te veel in de verdrukking. Ze worden ingesloten door struiken en
bomen en vangen te weinig zonlicht. Jeneverbessen houden namelijk van veel zon. In de volle zon komt het
slanke silhouet het beste tot ontwikkeling en de bessen komen dan ook goed tot rijping.
S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray hee in het gebied een wandelroute uitgezet. Deze is te
vinden op www.rooynet.nl/castenray.
Gele Berg
Vroeger speelden de kinderen uit
Castenray dikwijls aan de ‘Gele Berg’,
ook wel ‘Stejlen Berg’ genoemd. Deze
was gelegen aan de Straat, de huidige
Lollebeekweg. Wanneer de boeren gele
zand nodig hadden, gingen ze deze met
paard en kar halen bij de Gele Berg.
Op deze manier werd de ‘berg’ verder
afgegraven en kwam daardoor steeds
verder weg te liggen van de Straat. Veel
van het gele zand werd gebruikt bij de
aanleg van het fietspad Horst-Venray.
Vanaf de Lollebeekweg kun je nu goed
zien, hoe ver deze ‘berg’ al van de weg af
ligt.
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Het gedeelte van de Castenrayse Berg dat grenst aan de Lollebeekweg was in 1982 eigendom van
W. Tummers, Sta onsweg 43 te Venray. In samenwerking met de Dorpsraad Castenray en de Gemeente
Venray werd het perceel bosgrond in 1982 opengesteld voor onder meer de Castenrayse schooljeugd.
Door de gemeente werden twee banken en een picknicktafel geplaatst.
Wi e Berg
De mensen die hier vroeger in de buurt woonden,
noemden deze wi e berg de ‘Náksen Berg’,
omdat hij zo kaal was. ‘Náks’ is het dialectwoord
voor bloot. Vroeger werd de naam ‘Náksen Berg’
algemeen gebruikt, maar later, toen de stuifduinen
begroeid raakten, ging men over naar ‘Wi en
Berg’. De Wi e Berg bestaat uit een vlakte van
helderwit zand en ligt een stuk noordelijker dan de
Gele Berg. De kinderen speelden vroeger vooral
‘vlag veroveren’ aan de Wi e Berg.
Lijkweg
Langs de bosrand liep vroeger de zogeheten
‘Lijkweg’. Over deze weg werden de overleden
inwoners van het dorp met paard en wagen naar het kerkhof in Venray gebracht. Castenray kreeg pas in
januari 1929 een begraafplaats. Delen van de Lijkweg zijn nog goed te zien aan de rand van het gebied.
Crossbanen
In 1982 diende aannemersbedrijf Harry Maessen bij de provincie Limburg een aanvraag in om in de
Castenrayse Bergen zand te winnen. In vijf jaar jd wilde hij 12½ hectare bos kappen en de ondergrond
afgraven. Daarna wilde hij teelaarde aanbrengen en het gebied weer met bos aanplanten. Na de aankoop
werd het bosgebied verboden terrein voor wandelaars en werden de paden met een boom afgesloten.
Tegen de afgravingsplannen van aannemersbedrijf Harry Maessen tekende de Dorpsraad Castenray in 1982
bezwaar aan bij de gemeente Venray. Het bezwaarschri was ondertekend door vij onderd inwoners van
Castenray. De gemeente Venray wees het verzoek van Maessen af om het bos te kappen en vervolgens het
gele zand af te graven. Voor het kappen van het slechte bosbestand werd wel een vergunning afgegeven.
Ook legde Harry Maessen door het bosgebied een netwerk van crossbanen aan. Deze paden liggen er nog
steeds.
Even ng
In 2005 werden paden aangelegd voor Even ng
Castenray. Dit zijn interna onale crosscountrywedstrijden voor paarden die elk jaar in het
eerste weekend van mei aan de Castenrays Berg
gehouden worden. Zelfs de bekende pianist en
paardenlie ebber Wibi Soerjadi was enkele keren
bij deze wedstrijden aanwezig.
In 2017 werd Even ng Castenray voor de laatste
keer georganiseerd. Het evenement vindt
sindsdien voortaan plaats bij het Equestrian
Centre De Peelbergen in Kronenberg.
Verkoop
In 2019 is een groot gedeelte van de
Castenrayse Bergen verkocht aan Thom Puyn uit Venray. Hij hee goede voornemens zijn deel van het
stuifduinengebied te onderhouden, vuilnisvrij te maken en crossers met motoren en quads te weren. Zijn
bosgedeelte van 14 ha hee hij afgebakend met palen. Een groot aantal slechte naaldbomen is gekapt
en dat gee ruimte aan natuurontwikkeling. In de Castenrayse Bergen zijn gelukkig ook steeds meer
loo omen te zien.
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14.6 Hoogriebroekse Bossen, Oirlo
Tijdens de in 1900 begonnen grootschalige ontginning
van de Peel legde de gemeente Venray bossen aan en
s muleerde de omze ng van het uitgestrekte gebied
met heidevelden en venen in cultuurland.
De Hoogriebroekse bossen zijn aangeplant op
heidevelden. De Hoogriebroeksebossen liggen in buurtgenootschap Hoogriebroek, dat ligt in Oirlo en grenst
aan de dorpen Castenray en Leunen.
Gemeente Venray bestaat uit circa 1250 hectare bos en
natuurterreinen. Met een oppervlakte van 34 hectare
vormen de Hoogriebroekse bossen een groot onderdeel van dit gebied. In de bossen ligt ook een dassenburcht. Via deze dassentunnels gaan de dassen onder
de A73 door, en daar wordt veel gebruik van gemaakt
door de dieren.
Door de Hoogriebroekse bossen loopt een wandelroute, de route is te starten op diverse plaatsen.
Er kan o.a. worden gestart bij het viaduct aan de Hoogriebroeksweg en bij de bossen aan de Sinnesstraat.
In deze bossen wordt veel gewandeld. Zowel door gasten alsook door inwoners van Oirlo.
Tussen de Hoogriebroekse bossen en de A73 is restaurant La Place geves gd.
Het is voor velen een wekelijks uitje om jdens een wandeling een tussenstop te maken bij La Place.

Via een knooppuntenroute zijn de Hoogriebroekse
bossen ook te bewandelen. Deze route gee u een
goed beeld van de bossen en de nabije, agrarische
omgeving.

Knooppuntenroute:
Startpunt
Herkenningspunt
Lengte
Type
Knooppunten
Weg type

Bremmenkamp 2,
5808 AD Oirlo
Knooppunt 14 op splitsing
Bremmerkamp-Zandhoek
5.1 km
Knooppuntenroute
14, 15, 16, 6, 35, 19, 7,
5, 20, 13, 9, 2, 14
voornamelijk
onverharde wegen.
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14.7 Fietsroute Ald Oeldere
In 2016 zijn door s ch ng Ald Oeldere grensstenen teruggeplaatst. Aansluitend hee s ch ng Ald Oeldere
een Grenzen-Fiets-route geopend. Hiermee fiets je over de dorpsgrens van Oirlo.
Bijlage: Fietsroute

14.8 Nico van Melo-fietsroute
Nederlands beroemdste trekpaardhengst Nico van Melo (1935-1953) hee zijn naam
verbonden aan een fietsroute. Het ini a ef hiervoor werd genomen door S ch ng
Heemkundig Genootschap Castenray. Het doel was om de naam van de beroemde
trekpaardhengst in ere te houden. Deze hengst – eigendom van de voormalige
Hengstenassocia e ‘Vooruitgang’ Venray-Horst-Sevenum e.o. – is van zeer grote
economische betekenis geweest voor de agrarische sector in Noord-Limburg en voor
de trekpaardfokkerij in Nederland. Zijn ‘levensverhaal’ staat vermeld op informa eborden die langs de
fietsroute op zeven plaatsen zijn neergezet.
De fietsroute werd op 1 juni 2012, het jaar van de Floriade in Venlo, geopend door wethouder Jan Loonen
in het bijzijn van Ria Daelman-Verstraaten, de dochter van de fokker van Nico van Melo uit Westdorpe
in Zeeland. Het startpunt van de fietsroute ligt in het dorpscentrum van Castenray bij café De Köster. In
Castenray had de hengstenassocia e vanaf de oprich ng in 1914 tot aan de opheﬃng rond 1967 haar
eminente hengsten gestald.
De Nico van Melo-fietsroute leidt door het zuidelijke deel van
de gemeente Venray en komt achtereenvolgens in de plaatsen
Castenray, Oirlo, Wanssum, Geijsteren, Oostrum, Venray, Heide
en Veulen. De 45 km lange route eindigt weer in Castenray.
De Nico van Melo-fietsroute voert langs diverse rustbanken
en picknickplaatsen. Ook kan men bij verschillende
horecagelegenheden terecht, zoals café De Köster, ChineesIndisch restaurant Oriëntal Dynasty en Theehuis Komkommerin
in Castenray; Eethoeve Den Boogaard en Eet- en Drinkcafé ’t
Trefpunt in Geijsteren; Brasserie De Zwaan, De Uitmarkt en De
Rooyerie in Venray. Voor een kop koﬃe of een ijsje kan men ook
terecht bij Camping De Valkenberg in Castenray, De Mar ene
Pláts in Venray-Merselo, Boerderijwinkel ‘Boer Hans’ in Venray-Heide en Boerderij ’t Pla eland in Veulen.
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15. Duurzaamheid
15.1 Informa evoorziening
Commissie:

Duurzaamheid

Huidige commissieleden:

Dorpsraden Oirlo - Castenray

Terugblik
Waar voorheen voorzieningen vooral beoordeeld werden
op gemak, snel en niet te duur zijn inmiddels andere criteria belangrijk zoals schoon, klimaat neutraal en
duurzaam naar de toekomst.
De informa evoorziening wordt regelma g beladen met emo e en de groo e van de geldbuidel bepaalt
ieders mening hoe hier meer om te gaan.
Heden
De dorpsraden Oirlo - Castenray hebben enkele avonden gehouden om onze dorpsgenoten te voorzien
van informa e. De doelstelling is om onze inwoners van informa e te voorzien wat betre de mogelijke
ontwikkelingen, los van belangen. De zon, wind en andere energievormen passeerden de revue. Onze
inwoners zelf keken en zochten wat past bij mij? Door deze open houding en geen vooringenomen
inleiders staan zowel Oirlo als Castenray hier erg nuchter in. De presenta es zijn telkens gehouden door
externe sprekers, par jen, ini a efnemers. Als dorpsraden faciliteren wij de communica e naar onze
dorpsbewoners, bedrijven en zorgen wij voor een geschikte loca e voor de presenta e
Toekomstvisie
Ook Oirlo en Castenray maken stappen betreﬀende duurzaamheid. Wij als dorpsraden willen voorzien in
informa e. De keuzes maken mensen zelf wel/ niet. Daar waar overheden moeten kiezen zullen wij dit
kri sch volgen op inhoud maar vooral op procedurelogica.
Tussen Oirlo en Castenray ligt het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG), hier wordt door de ondernemers
hoog ingezet op duurzaamheid. Ook andere ondernemers en par culieren investeren in een duurzame
toekomst.
Om een beeld te krijgen van een aantal ini a even hebben wij een aantal par jen gevraagd hun bijdrage
aan dit DOP te leveren.
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15.2 Ondernemersini a even
Zoals hiervoor beschreven hebben wij een aantal ondernemers uit Oirlo en Castenray gevraagd een
bijdrage te leveren aan dit DOP. Het is slechts een greep uit de lokale ini a even die zijn gerealiseerd, in
realisa e zijn of in de pen zi en.
Wij zijn trots dat wij enkele grote bedrijven die deze voorzieningen kunnen realiseren in ons dorp hebben.
Electro Gommans en Versleijen installa etechniek voorzien vele bedrijven, maar ook par culieren van
duurzame oplossingen.
Hierna volgt slechts een greep uit een hele serie mooie lokale ini a even.

15.2.1 Duurzame ontwikkeling Trostomatenkwekerij Geurts, Oirlo
Trostomatenkwekerij Geurts is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het
kweken van trostomaten.
Kwaliteit voedselveiligheid duurzaamheid en hygiene staan bij ons hoog in het
vaandel. Wij zijn con nu bezig met milieu verantwoordt ondernemen. Er wordt
voortdurend geinvesteerd in oa energie en waterbesparende maatregelen,
biologische bestrijding en kwaliteitszorg om ons bedrijf up to date te houden.
Wij voldoen aan alle geldende milieunormen ten aanzien van energie, licht,
bemes ng en gewasbescherming.
Sinds 2019 is Trostomatenkwekerij Geurts Planetproof gecer ficeerd.
Eventuele nega eve milieu aspecten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering worden dan
gecompenseerd, een onderdeel hiervan is het energieverbruik.
In 2016 zijn we de mogelijkheden gaan bekijken hoe we kwekerij kunnen verwarmen zonder de fossiele
brandstof aardgas.
Een biomassakachel bleek de beste oplossing om warm water te produceren om de kassen te verwarmen.
Een uitdaging is om ook de benodigde elektra voor het bedrijf zelf te produceren.
In 2018 zijn we gestart met de realisa e van onze bio WKK
Lokale houtchips, die vrijkomen bij bosonderhoud en snoeiwerkzaamheden, worden op het bedrijf
aangevoerd, en verbrand in de biomassakachel. Met de warmte die vrijkomt, kunnen we de kassen
verwarmen. Een gedeelte van deze warmte gebruiken we om een turbine aan te drijven. Hiermee voorzien
we ons eigen bedrijf van elektra.
Voordat de rookgassen naar de buitenlucht gaan , gaan ze eerst door een fijnstoﬃlter. Hier worden de
schadelijke fijnstofdeeltjes uit het rookgas verwijderd.
Hierna wordt de laatste warmte uit de rookgassen teruggewonnen doormiddel van een condensor.
In plaats van 180 graden zijn de rookgassen dan nog maar 45 graden die de buitenlucht bereiken.
Verder nemen we ook nog vloeibare CO2 af. Deze wordt afgevangen bij grote veelal chemische bedrijven
die veel aardgas verbruiken. Deze co2 komt dan niet in de buitenlucht, maar word op de kwekerij gebruikt
als extra voeding voor de tomatenteelt. Zonder Co2 kunnen wij niet telen.
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15.2.2 Zonneweide Bremmenkamp 2, Oirlo
Ondernemers Niels Quicken en Rob Zanders hebben plannen om op de
loca e Bremmenkamp 2 een zonneweide te realiseren. Op deze loca e is een
ruim bouwblok aanwezig voor uitbreiding van het pluimveebedrijf Quicken
Pluimvee.
De ondernemers vinden duurzaamheid en daaraan gekoppeld een zo laag mogelijke CO2 footprint erg
belangrijk. De gerealiseerde eigen voermengkeuken draagt hier reeds aan bij. Extra transportbewegingen
met voer worden voorkomen en ook is het mogelijk regionaal geproduceerde grondstoﬀen en/of
restproducten uit andere industrieën bij te mengen.
De volgende stap in het verduurzamen van het bedrijf is het uitbreiden van de opwekcapaciteit van
de zonnepaneleninstalla e zodat jaarrond in de gehele elektrabehoe e voorzien kan worden. De
meeste bedrijven die aangeven zelfvoorzienend te zijn voor elektriciteit produceren jdens zonnige
periodes (zomer) stroom die ze terug aan het net leveren. Gedurende periodes van weinig of geen
stroomopwekking, jdens de nacht en winter, wordt deze stroom weer opgenomen uit het net. Het
streven van de ondernemers is om helemaal geen stroom meer uit het net op te nemen. De zonneweide
zorgt er jaarrond voor dat steeds voldoende stroom opgewekt wordt om de eigen behoe e te dekken.
Hiervoor zal naast uitbreiding van de capaciteit van de zonnepanelen ook geïnvesteerd moeten worden in
opslagcapaciteit voor elektriciteit voor ‘s nachts en op minder zonnige dagen.
Bij de ontwikkeling van de zonneweide zal gekeken worden naar de mogelijkheid om samen met energiecoöpera e BeePower en de dorpsraad een deel van de installa e te realiseren via de postcoderoosregeling waarin burgers kunnen par ciperen.

Loca e en bouwblok Bremmenkamp 2 te Oirlo
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15.2.3 Kipster
Zicht op de toekomst met begrip van verleden
Boeren hadden vroeger weinig keus. Landbouw was al jd grondgebonden
en circulair waar mogelijk. Zo werken de kippen en de varkens op het erf
de resten van het land weg, terwijl de koeien en de geiten graasden op grond waar je niets zinnigs kunt
verbouwen. De boerenfamilie kreeg van de dieren melk, eieren, vlees en mest. Tot diep in de jaren vij ig
had de gemiddelde boer zo’n gemengd bedrijf.
Doorgeschoten
Tegenwoordig zijn boeren specialis sche agrarische ondernemers. De ontwikkeling van de landbouw is
na WOII even ingrijpend als snel gegaan. Minister Mansholt hee hierin een cruciale rol gespeeld. Zijn
devies was: nooit meer een hongerwinter. En zo geschiedde. De veestapel breidde uit en de landbouw
werd intensiever. Nederland schopte het tot wereldkampioen eﬃciënte voedselproduc e en is nog steeds
interna onaal koploper op het gebied van landbouwinnova es. Een gevolg van het intensiveren van de
landbouw is dat we de oorspronkelijke func e van dieren in ons voedselsysteem uit het oog zijn verloren.
Steeds verder drijven we af van het sluiten van de kringlopen. Aan de ene kant kampen we met een
mestoverschot en aan de andere kant moeten we veevoer uit andere werelddelen hierheen slepen om
de dieren te voeden. Dit vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en draagt bij aan de ontbossing in
bijvoorbeeld het Amazonegebied. Nu is 70% van alle landbouwgrond op de wereld bestemd voor vee(voer).
We zijn doorgeschoten in ons streven naar de hoogste produc viteit tegen de laagste prijs. Een streven dat
ook nog eens leidt tot prak jken in de dierhouderij die het daglicht niet kunnen verdragen.
Compe e food/feed
Kipster brengt een revolu onair systeem om dieren te houden naar de markt. Een systeem waarbij we
de kringlopen weer sluiten en waarbij we respect voor leven als vertrekpunt hanteren. Wij laten ons niet
leiden door roman sche beelden, maar door economische haalbaarheid, maatschappelijke aanvaarding en
de wetenschap. Dr. Hannah van Zanten illustreert in haar promo eonderzoek (Feed sources for livestock:
recycling towards a green planet, WUR 2016) hoe dit systeem er voor de hele wereld uit zou kunnen
zien. Het doel van dit systeem is het voeden van zoveel mogelijk mensen per hectare grond. Om dit te
realiseren begin je met het verbouwen van eten voor mensen op alle vruchtbare gronden. Je stopt met
het verbouwen van veevoer. Hierdoor ban je de zogenaamde food/feed-compe e uit. Toch is er een rol
voor dieren in dit systeem weggelegd. Grond waar je niets op kunt verbouwen, bijvoorbeeld omdat het
tegen een steile berghelling ligt of onvruchtbaar is, benut je voor grazers, zoals koeien en geiten. Ook zijn
er reststromen van het land die niet geschikt zijn voor menselijke consump e. Verder zijn er reststromen
van voedselproducenten, zoals bakkerijen. Dieren kunnen dit afval prima verorberen en omze en in iets
hoogwaardigs voor de mens. Denk aan eieren, zuivel, vlees en mest. De mest van deze dieren bevordert de
bodemvruchtbaarheid.
Eiwitbehoe e
Dr. Van Zanten berekende dat met dit systeem ongeveer een derde van de eiwitbehoe e van alle mensen
op de wereld geproduceerd kan worden door dieren. Ofwel 20 gram per persoon. Ter illustra e: een ei
van 65 gram bevat 10 gram eiwit, een glas melk van 150 ml bevat 5 gram en een onsje vlees 25 gram.
Om op maal de wereld te voeden, is er voor iedereen op aarde ongeveer 1 ei en 2 glazen melk per dag
beschikbaar, of een stukje vlees van ca 80 gram. Langs deze weg is vlees een bijproduct van zuivel en
eieren, of van de varkens die onze reststromen wegwerken. De kwes e rondom eiwit is niet alleen een
produc e-, maar vooral een distribu evraagstuk. Amerikanen consumeren bijvoorbeeld te veel eiwit en
Afrikanen te weinig.
Dierenwelzijn
Organisa es als Milieudefensie en de Dierenbescherming vroegen zich in de jaren zeven g al af of we
met de intensieve veehouderij wel op de juiste weg zaten. Des jds werden ze nauwelijks gehoord.
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Tegenwoordig is dat anders. Zo speelt de Dierenbescherming een belangrijke rol in het verbeteren van
het welzijn van landbouwhuisdieren. Of dit allemaal snel genoeg gaat en of de standaarden wel hoog
genoeg liggen, blij de vraag. De dieren waarover we heersen kennen we minimale rechten toe, omdat ze
in de eerste plaats maximaal moeten opbrengen. Zo worden in Nederland 40 miljoen eendagskuikens in
de legpluimveehouderij vergast, omdat ze geen eieren kunnen leggen. Deze broertjes van de leghennen
groeien te langzaam in verhouding tot vleeskuikens en hebben daarom geen waarde. Aan de andere kant
hebben we een vleesindustrie met kuikens die zo snel mogelijk groeien als enige vooruitzicht in hun korte
leven hebben. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat het dier- en milieuvriendelijker moet, en dat
de boer le erlijk en figuurlijk beter verdient, zowel sociaal als financieel. De realis sche en revolu onaire
concepten van Kipster beantwoorden hieraan. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Zo beloonde Wakker
Dier ons ini a ef met de haantjes met een radiospot. Het stemt ons op mis sch dat deze groeimarkt
ongekende mogelijkheden biedt.
Kipster antwoordt hierop met 3 sterren (het maximale antwoord) in het Beter Leven Keurmerk van de
Nederlandse Dierenbescherming. Zowel voor de eieren als voor het Kipster Kippenvlees van de uitgelegde
kippen en de haantjes die grootgebracht worden, en daarmee benut worden in ons voedselsysteem ipv
vergassen op dag ‘0’
Volksgezondheid
De trend dat het milieu- en diervriendelijker moet, wordt mede ingegeven door de druk op de
volksgezondheid als gevolg van de intensieve landbouw. Zo is er veel weerstand tegen an bio cagebruik
bij dieren en het massale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw. Voor ons staat vast
dat voedselproduc e nooit schadelijk mag zijn voor de directe omgeving. Niet alleen voor de gezondheid
van de omwonenden, maar ook voor de dieren en de boer zelf. Gezond boerenverstand zegt ons dat
bijvoorbeeld fijnstof niet gezond kan zijn en dat voorkomen dus al jd beter is dan genezen.
Kipster antwoordt hierop middels het afvangen van alle fijnstof die in de boerderij vrijkomt.
Broeikasgassen
Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor ruim een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. Runderen,
voor vlees en zuivel, stoten het meeste uit. Onze voeding bestaat voor gemiddeld 16% uit dierlijke
producten, maar veroorzaakt 55% van de aan voeding gerelateerde broeikasgasemissie (RIVM 2016a).
Nederland hee zich interna onaal verbonden aan klimaat- en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (UN
2015). De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn alleen haalbaar als we ook de uitstoot van broeikasgas
door voedsel aanpakken (RIVM, 2016a).
Dit is de reden dat Kipster middels diverse ingrepen het eerste, en vooralsnog enige, klimaatneutrale ei ter
wereld produceert.
Ot & Sien
Alles overziend moeten we terug naar het circulaire denken van Ot en Sien, maar met de kennis van
nu. Dus eﬃciënt produceren, tegen acceptabele prijzen voor de doorsnee consument, en met oog voor
dierenwelzijn, milieu en de boer. Wat de poli ek predikt en Wageningen Universiteit onderzoekt, brengen
wij in de prak jk.
En wil je het zelf zien?
Kipster is al jd open voor bezoek van 10.00 uur in de ochtend tot zonsondergang ’s avonds.
Je kunt zo binnenlopen, zonder afspraak. Iedereen is van harte welkom!
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15.2.4 Lamberdina’s Hoeve
Lamberdina’s Hoeve Duurzaam denken en doen!
Duurzaam ondernemen in Castenray op Lamberdina’s Hoeve:
Twee jaar lang hee Eric Thielen gewerkt aan zijn visie over Lamberdina’s
Hoeve. Biologisch ondernemen is vanzelfsprekend in deze visie, maar wat kun
je nog meer doen? Met Lamberdina’s Hoeve wilde hij ook iets bijdragen,
teruggeven, aan de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen, circulair ondernemen, sociaal ondernemen, transparant
ondernemen, het zijn allemaal termen die op hetzelfde neerkomen:
Ondernemen met respect voor mens, dier en milieu. Lamberdina is niet alleen de naam van de boerderij
en een biologisch eitje, maar staat ook voor: eerlijk, trots, betrouwbaar, zorgzaam en maatschappelijk
betrokken zijn.
Duurzaam HR-beleid.
Eric Thielen is een gepassioneerd ondernemer die lee vanuit zijn hart. Hij ziet het als voorwaarde om die
passie en levenswijze vast te houden en te delen met zijn werknemers.
Duurzaam ondernemen is een bewuste keuze en hee in zijn visie niet alleen te maken met
maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulair ondernemen, maar ook met een gezond werken lee limaat. Op Lamberdina’s Hoeve zijn we ons bewust van de uiterst waardevolle bijdrage die onze
medewerkers leveren. Zij zijn degenen die dag in dag uit de verantwoording dragen voor de gezondheid
en het welbevinden van de hennen. Om te waarborgen dat werknemers gemo veerd en met plezier op
een verantwoorde en gezonde manier hun werk kunnen doen, investeren we in trainingen en begeleiding.
Tevens kijken we hoe we de verschillende werkzaamheden goed kunnen laten aansluiten op de
persoonlijke talenten en ambi es van onze werknemers.
Uitgangspunt voor Lamberdina’s Hoeve is duurzaam zorgdragen voor kip, mens en omgeving.
Eric Thielen hee zichzelf de opdracht gesteld om in samenwerking met alle betrokken par jen het
ul eme lee limaat ( lees: de natuurlijke habitat van de kip) te realiseren en daarmee ook het allerbeste
ei. Economie is belangrijk, maar duurzaam zorgdragen voor mens, dier, natuur en omgeving en voor de
dag van morgen leidt tot een volwaardige manier van leven. Dit betekent dat de veranderingen moeten
uits jgen boven het bedrijfsniveau en direct samenhangen met ontwikkelingen in de omgeving en de
keten. Dit kan alleen worden gerealiseerd door een brede interdisciplinaire benadering en verankerde
interac e (co-crea e) met ondernemers, ketenpar jen, gebiedspar jen, de wetenschap en de overheid.
Duurzaam samenwerken.
Ketensamenwerking is een van de belangrijkste antwoorden op de hedendaagse en toekoms ge
landbouwbouwvraagstukken. Op uitnodiging van Eric Thielen (ondernemer, derde genera e
pluimveehouders en kleinzoon van Lamberdina) hebben de Gemeente Venray, Gommans, De Vencoma c
Groep, Theunissen, Arvalis, Vitelia, Knijenburg, Advies en Accon avm in uitgebreide brainstormsessie met
elkaar de dialoog gevoerd over het ontwikkelen van een biologische pluimveehouderij. Je werkt met elkaar
aan een doelgerichte aanpak vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.
Duurzaam innoveren, binnen en buiten de stalletjes.
Lamberdina’s Hoeve is onopvallend ingebed in het landschap en gebouwd met natuurlijke materialen. In de
weiden, waar de kippen naar hartenlust kunnen scharrelen, zijn oude fruithoogstambomen geplant en met
het inzaaien van klavers en
bloemen leveren we ook een bijdrage aan de leefomgeving van bijen, insecten en vogels. De veer en
stallen, elk met 2.850 hennen, worden energieneutraal verwarmd met zonnepanelen. Het biologische
voer krijgen ‘de dames’, zoals Eric zijn kippen noemt, allemaal inpandig. De volledige stal van Lamberdina’s
hoeve wordt geven leerd via ECO-units. In onderzoek aan ECO-units is aangetoond dat deze circa 80% van
het fijnstof afvangen. In de stal zullen fijnstof-emissieme ngen plaatsvinden, uitgevoerd door Wageningen
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UR Livestock Research. Het (fijn-) stof dat ophoopt in de ECO-units zal periodiek (minimaal wekelijks) uit de
unit gewassen worden. Het vuile water met stofdeeltjes wordt vervolgens gereinigd in een trommelfilter.
Door met dit water de ECO-units te spoelen zal er ook intensief contact zijn met de uitgaande lucht, water
verdampt en zal a oelen. De ingaande lucht koelt hierdoor ook. Een groot deel van de jd zal de uitgaande
lucht op deze manier bevoch gd worden om koeling van de ingaande lucht te bereiken. De ECO-units
fungeren als een luchtwasser. ammoniak zal oplossen in het water. De verwach ng is dat minimaal 50% van
de ammoniak oplost in het water. De ammoniak-emissieme ngen worden uitgevoerd door Wageningen UR
Livestock Research conform het geldende meetprotocol.
Duurzaam communiceren
Communica e speelt een belangrijke rol. Communica e met de partners en werknemers van Lamberdina’s
Hoeve, maar ook met de consument. We voeren op regelma ge basis het gesprek met de consument en
zijn heel geïnteresseerd in wat hij of zij denkt. Met name de jonge consumenten. Wat is hun wereldbeeld,
hoe kijken zij naar onze branche, hoe zien zij de toekomst? We zijn ons ervan bewust dat de consument
een eerlijke en transparante communica e verlangt over de herkomst van wat hij eet. Hij wil consumeren
met een goed gevoel. Vanaf het allereerste moment hebben wij het contact gezocht met de consument en
online over de ontwikkelingen op
Lamberdina’s Hoeve ons verhaal verteld en filmpjes laten zien. Consumenten willen niet alleen weten
waar hun eten vandaan komt, hoe het is gemaakt, en door wie en welke logis eke reis het product hee
afgelegd. Maar ook hoe je omgaat met dierenwelzijn en de leefomgeving
Duurzame productontwikkeling
Het bouwen van Lamberdina’s Hoeve was een reis die we met een heel groot team gemaakt hebben. Je
deelt kennis en kunde. Je ontwikkelt met elkaar een visie, je lost complexe vraagstukken op en kijkt ook
naar productontwikkeling. Wanneer je met een interdisciplinair team werkt kun je heel snel an ciperen op
nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Heereco waarmee
we circulaire landbouw realiseren. We zijn door een partner aan elkaar voorgesteld en na een goed gesprek
en een werkbezoek over en weer, was de samenwerking een feit. Heereco vermengt de kippenmest met
champost, waarop biologische champignons groeien.
Met elkaar geven we inhoud aan de filosofie van ‘alles benu en, niks weggooien’ anders gezegd: circulaire
landbouw.
Duurzame toekomst.
De focus op Lamberdina’s Hoeve ligt op kip, mens en omgeving. Nu en in de toekomst. De landbouwsector
is en blij voortdurend in beweging. We realiseren ons dat we alleen in samenwerking met onze
stakeholders en
kennispartners de juiste
koers kunnen blijven
uitze en. Zo gaan we
in samenwerking met
Hotel Management
School Maastricht de
aankomende periode
opnieuw onderzoek
doen rondom begrippen
als ketenbenadering,
samenwerken,
innova e, co- creëren
en consumentgericht
ondernemen.
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15.2.5 Boer Ruud

www.pla ormkringlooplandbouw.nl/ini a even-en-inspira e/r/boer-ruud
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15.3 Overige ini a even
15.3.1 Duurzaamste woning van Nederland, van Gestel
Bouwbedrijf John van Gestel zet zich door te werken met het ISO-systeem in voor
energiebeheersing en duurzaamheid in de bouw.
Een pand wordt van een tempexconstruc e opgebouwd. Tempex is een heel goed
isolerend materiaal, in de winter wordt de kou buiten gehouden en blij de warmte
binnen, terwijl het in de zomer andersom werkt. Met een afwerking van spuitbeton is
een pand ook nog eens sneller op te bouwen dan via tradi onele bouw.
Met dit systeem zijn in de regio, waaronder in Oirlo, al enkele woningen gebouwd.

Foto’s: Duurzaamste woning van
Nederland, Koepas 4, Oirlo
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15.3.2 Zonnepanelen collec ef inkopen
Commissie:

Zonnepanelen collec ef inkopen

Huidig Commissielid:

Wil Janssen (dorpsraad Castenray)

Vrijwilligers:

Harry Arts (ini a efnemer en dorpsbewoner Castenray)

Begin 2018 kwam Hay Arts naar de dorpsraadvergadering met de vraag of er misschien interesse zou zijn in
Castenray en Oirlo om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen en te laten plaatsen.
Hij wilde zelf zonnepanelen laten plaatsen en dacht dat dit misschien een goed ini a ef zou kunnen zijn.
Dit idee werd door de vergadering zeer posi ef ontvangen en er werd meteen ondersteuning toegezegd als
hij zelf het voortouw hierin wilde nemen.
Er werd een informa ef ar kel in de dorpsbladen geplaatst en er kwam volop reac e van inwoners die ook
interesse hadden.
Samen met de lokale Electro Gommans werd er in maart een informa eavond gepland waar duidelijk de
mogelijkheden werden uitgelegd aan de hand van een presenta e.
Na die avond waren er al 19 gegadigden die graag een oﬀerte wilden ontvangen.
Door de grote aantallen die gezamenlijk ingekocht konden worden kon er een aantrekkelijke prijs
afgesproken worden.
Alle oﬀertes werden daarna nog persoonlijk middels een bezoek toegelicht en besproken.
Uiteindelijk zijn er in 2019 op heel veel woningen zonnepanelen geplaatst waardoor beide dorpen flink
duurzamer zijn geworden.

Foto: duurzaam bouwen, Kerkhoek Oirlo

108

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

15.3.3 Green Wa s Energy Solu ons
De overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland is niet meer te
stoppen. Deze energietransi e is niet al jd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Vaak
willen ondernemers wel verduurzamen maar ontbreekt het hen aan jd en kennis
om dit proces succesvol te doorlopen. Een goede advisering en begeleiding jdens
het totale traject leidt tot een weloverwogen keuze voor de installa e en vervolgens tot de produc e van
de gewenste groene energie.
Green-Wa s uit Oirlo helpt ondernemers bij het realiseren van deze energietransi e. Samen met de
ondernemer worden de mogelijkheden voor de duurzame produc e van energie bekeken. Bij de overstap
naar en toepassing van duurzame energie zijn diverse exper ses gewenst, zoals: energieberekeningen,
vergunningen, subsidies en technische ondersteuning.
Warmte is wellicht de grootste uitdaging in de energietransi e. De vraag naar warmte is op basis van
energiewaarde duidelijk groter dan de vraag naar elektra. Zowel bedrijven als par culieren hebben
bovendien vaak de grootste warmtebehoe e op momenten dat de zon maar een beperkte hoeveelheid
energie kan leveren en lucht-water warmtepompen een ma g rendement hebben. Green Wa s richt zich
daarom naast advisering over zonnepanelen vooral op de inzet van biobrandstoﬀen en warmtepompen
met bodem- of restwarmte als warmtebron. Ook technieken zoals waterstof en kri sche watervergassing
lijken perspec efvol voor de toekomst en worden intensief gevolgd.
Voor Oirlo en Castenray liggen er uitdagingen waar Green Wa s graag haar kennis voor beschikbaar wil
stellen. De ongebruikte of restwarmte van tuindersbedrijven zoals tomatenkwekerij Geurts uit Oirlo en
kwekerij Vieverde uit Castenray, maar ook de restwarmte van veevoerfabriek Vitelia uit Oirlo kan ingezet
worden voor verwarming van woningen of openbare gebouwen in de dorpen.
Voor beide dorpen biedt ook de postcoderoos-regeling voor zonnepanelen interessante kansen. Samen
met de Venrayse energie opera e “Beepower” en de dorpsraden kan een project opgezet worden.
De inwoners van de dorpen krijgen de mogelijkheid om collec ef zonnepanelen te kopen en daarmee
langjarig te profiteren van de elektriciteis opbrengsten van deze panelen zonder dat deze op het dak
van hun eigen woning geplaatst hoeven te worden. Bij voldoende deelname kan mogelijk ook de
energievoorziening voor de gemeenschapshuizen hiermee gerealiseerd worden.
Een gezamenlijke aanpak hierbij zal tot het beste eindresultaat leiden.
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15.3.4 Windenergie: Burgerini a ef windpark Breehei
Bestuursleden:

Bert Arts, Ben van Eck, Ivan Maes, Pascal Collin (Castenray)
Jan Nelissen, Rob Zanders, Eric Geurts (Oirlo)

Terugblik:
Waterleiding Maatschappij Limburg, Ingenieursbureau Sweco en het burgerini a ef windpark Breehei
waren de 3 stakeholders in de haalbaarheidsstudie voor het plaatsen van 3 windturbines in en om de
loca e Breehei, Castenray.
• Er hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden met de betrokken omwonenden in
Castenray en Veulen, de uitkomst was overwegend posi ef.
• Er is een vrijwilligersbestuur opgericht door Pascal Collin met mensen uit Castenray en Oirlo,
de doelstelling was om de geworven opbrengsten van het windpark voor een gedeelte terug te
laten vloeien naar beide dorpsgemeenschappen.
• WML hee het aanbod gedaan om voor 20 jaar de geproduceerde energie af te nemen tegen
een vast tarief.
• Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de province (Daan Prevoo) en de lokale poli ek,
gemeenteraad, Carla Brugman en Mar jn van der Pu en
• Sweco hee een voorstudie gedaan over de haalbaarheid mbt vergunningen, afstand
woningen, windkwaliteit etc. Uitkomst hiervan was posi ef, later bleek dat het thema radar
ging spelen met Vliegbasis Vredepeel.
Vanuit de basis waren alle ingrediënten aanwezig om fase 2 te starten, het was echter wachten op het
besluit van de gemeenteraad. Middels een amendement hee de gemeenteraad des jds besloten dat de
par jen geen draagvlak zagen en werd tegen gestemd, dit was ergens april 2017. Enkele maanden later
werd ook bekend dat vliegbasis De Peel werd heropend en dat de Breehei met slechts 800 meter in het
militaire radargebied bleek te zi en. Dit was het defini eve einde van dit ini a ef.

15.4 Ecologische duurzaamheid
De basis voor een duurzaam lee limaat blij de ecologische duurzaamheid. Het onderhouden en behouden van natuurlijk groen. Oirlo en Castenray zijn rijk aan natuurlijk groen zoals onder andere de Hoogriebroekse bossen en de Câsselse Vennen.
Daarnaast ontstaan er in beide dorpen ini a even om de ecologische duurzaamheid verder te voeden.
In Castenray hee de dorpsraad ini a even als honingboom, bijen- vlinderstroken en de belevenistuin.
In Oirlo zijn honingbomen geplant en is een recent idee ontstaan om het speelveld aan de Leng te
veranderen naar een insectentuin met bloeiende planten en een insectenhotel.
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15.5 Energiestrategie 2030 Gemeente Venray
Als we de Energiestrategiekaart 2030 van de gemeente Venray erbij nemen en deze doorlopen op stappen
die onze dorpen hebben gerealiseerd; aan het realiseren zijn dan kunnen wij hier de volgende feiten over
delen:
Duurzaam wonen
• Zonnepanelen
• Warmtepompen
• Iso-beton-woningbouw

→ Par culiere ini a even, Electro Gommans Oirlo
→ Par culiere ini a even, Versleijen installa etechniek Oirlo
→ John van Gestel ISO-bouw

Duurzaam ondernemen
• Landbouw Ontwikkelings Gebied → o.a. Kipster, Lamberdina’s Hoeve
• Energiebewust ondernemen
→ Nagenoeg alle (agrarische) ondernemers in Oirlo en
Castenray zijn bezig met energiebewust ondernemen.
• Een aantal ontwikkelingen zijn op voorgaande pagina’s dieper uitgewerkt.
• Kringlooplandbouw
→ o.a. Boer Ruud (van Dijck) uit Oirlo

Duurzaam vervoer
• Velen maken gebruik van de fiets
• Elektrische auto’s
• Oplaadpunten voor elektrische auto’s bij o.a. Vitelia, Kipster, Lamberdina’s Hoeve

Duurzame grootschalige energieopwekking
• Zonneweide in realisa e

Openbare Ruimte
• LED-verlich ng, o.a. kan ne Sportpark de Heesakker
• Terugbrengen energieverbruik door slimme verlich ng, deze voorziening is er nog niet in Oirlo Castenray. Zou een welkome bijdrage zijn aan de duurzaamheid in de dorpen.

Bijlage

Energiekaart 2030 Gemeente Venray
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16. Onderwijs
Verleden
Onderwijs is enorm belangrijk voor de lee aarheid binnen een dorp. Door de geschiedenis heen zien
we dat er van 1860 - 1922 voor de dorpen Oirlo en Castenray één school was. Deze stond in Oirlo.
Alle kinderen van Castenray gingen te voet naar Oirlo. Omdat ouders hun kinderen niet langer door
weer en wind naar Oirlo wilden laten lopen, kreeg Castenray een eigen school. In de jaren 80 werd de
woningbouw door de gemeente op slot gezet. Met als gevolg dat er begin van deze eeuw minder jonge
gezinnen en dus ook minder kinderen in beide dorpen kwamen. Het leerlingenaantal in beide scholen liep
aanzienlijk terug en het openhouden van twee scholen was niet langer haalbaar. Vanuit de dorpsraden
werd het ini a ef genomen om een commissie samen te stellen voor een toekomstbestendig plan. Het
plan werd van onderop opgepakt, ouders werden geïnformeerd en kregen de mogelijkheid om mee te
denken in kansen en oplossingen.
Er kwamen twee op es:
1.
Een brede school bij sportpark de Heesakker. Toekomstgericht met een sporthal,
kinderopvang etc.
De droom was te mooi om waar te zijn, het bleek niet haalbaar.
2.
Een van de scholen sluiten om in één dorp opnieuw te starten met alle leerlingen.
Het plan werd uitgewerkt. De school in Oirlo was groter en nieuwer.
De leerkrachten en het meubilair uit Castenray kwamen naar Oirlo.
Beide basisscholen sloten de deuren en in augustus 2015 werd in Oirlo basisschool
EigenWijs geopend in het gebouw van de voormalige basisschool Maria met het meubilair
van voormalige basisschool De Stek.
Heden
Basisschool EigenWijs is een katholieke basisschool in Oirlo. De school staat voor een veilige, stevige basis
voor groei en ontwikkeling.
Kinderen uit verschillende gemeenschappen bereiden we in verbondenheid met elkaar en de omgeving
voor om succesvol te func oneren in de 21e eeuw.
De iden teit vind je bij ons vooral terug in begrippen als naastenliefde, rechtvaardigheid, dienstbaarheid
en zorg om de medemens. Ons doel is om zo op maal mogelijke, reële resultaten op onderwijsgebied en
persoonlijke ontwikkeling te behalen, passend bij de mogelijkheden van ieder kind.
De volgende 6 pijlers zijn hierbij onze uitgangspunten. (zie website www.bseigenwijs.nl voor meer
informa e)
•

Geluk staat bij ons voorop

•

Leren is uitdagend en aantrekkelijk

•

Talent komt bij ons tot bloei

•

Leren van en met elkaar

•

Leren en innoveren in de veranderende maatschappij

•

Met onze samenwerkingspartners bereiken we meer

In het schooljaar 2019-2020 telt basisschool EigenWijs 122 leerlingen en er zijn 15 teamleden ac ef.
Andrea Hosper is directeur van basisschool EigenWijs.
De basisschool groeit mee met de digitale ontwikkelingen. Kinderen leren omgaan met vernieuwde
technologieën, zo wordt er in iedere klas gebruik gemaakt van een touch board en tablets en/of
chromebooks.
Op basisschool EigenWijs wordt bewust omgegaan met gezondheid en duurzaamheid, een gezonde
lunch wordt naar ouders gepromoot en de kinderen krijgen in de pauze groente of fruit.
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Toekomstvisie
Voor de toekomst is woningbouw in beide dorpen erg belangrijk, want woningbouw is essen eel voor de
komst van jonge gezinnen. De kinderen zijn dan natuurlijk van harte welkom op basisschool EigenWijs.
De school wil de komende jaren het schoolplein gaan aanpassen, zodat er een nog leukere plek voor
kinderen wordt gecreëerd om te kunnen spelen en sporten met elkaar. De dorpsraad en basisschool gaan
samenwerken om een fijne speelplaats voor de kinderen te creëren, omdat bewegen voor kinderen erg
belangrijk is. Basisschool EigenWijs hee als doel om op alle fronten een “gezonde school” te zijn, doel is
dan ook om, in samenwerking met JOGG van de gemeente Venray, het gezonde school vignet van de GGD
te behalen.
Ac e voor DOP
Aandacht blijven houden voor de verkeersveilige school-thuis-route.
Het vervangen van de speeltoestellen op het schoolplein graag meenemen in de doelen voor de
aankomende jaren zodat de kinderen vrij kunnen blijven spelen.

Bijlagen Afspraken en visie
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17. Kunst & Cultuur
Kunst laat de veerkracht van de samenleving zien. Meestal hebben kunstobjecten een diepgaande
betekenis. In de Oirlo en zeker in Castenray staan diverse kunstobjecten. Soms verdwijnen kuntsobjecten
na verloop van jd. Zo verdween in 2014 het beeld ‘Zo verscheiden en toch één’ van het dorpsplein in Oirlo
nadat dit diverse malen was vernield en er beelden waren ontvreemd.
Beide dorpen zijn van oudsher boerengemeenschappen. Deze cultuur is bij een rondgang door de dorpen
nog goed terug te zien. Hierop zijn de dorpen terecht trots. Het is belangrijk dat deze cultuur zichtbaar blij .
Door de jaren heen ontwikkelt de cultuur zich en worden de dorpen, mede door de komst van vluchtelingen en arbeidsmigranten, uitgebreid met andere culturen.

17.1 Castenrayse kunstroute
Dat Castenray de bijnaam ‘mònnementedörp’ draagt, is mensen van buiten
het dorp niet ontgaan. S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray krijgt
met regelmaat de vraag een excursie te leiden langs de monumenten in het
dorpscentrum. Daarbij wordt verteld over verschillende aspecten van de
dorpshistorie. Zo werden al excursies geleid voor het LGOG Kring Venray, Rotary
Club Horst aan de Maas en voor families en vriendengroepen uit de regio Horst/
Venray.
Verschillende monumenten zijn ware kunstwerken, veelal vervaardigd door leden
van de Kunstwerkplaats Venray. Beeldend kunstenaars Mar n Ooink, Twan van
Rens, Carmen Lüschen en Henk Smits tekenden voor een of meer kunstwerken. Er
werd gebruik gemaakt van verschillende materialen, zoals metaal, natuursteen, brons, keramiek, zandsteen
en Belgisch blauw hardsteen. Aan het in 2019 in geglazuurd keramiek vervaardigde logo van Residence de
Stek leverden liefst twaalf kunstenaars een bijdrage.
Het in 2003 door S ch ng Heemkundig Genootschap Castenray bij de kerk geplaatste H. Hartbeeld is van
de hand van de Ro erdamse beeldhouwer Jac Sprenkels (1872-1949). Hij studeerde aan de Academie van
beeldende kunsten in Ro erdam en vervolgde zijn opleiding aan de academie in Augsburg in Duitsland. Het
tegeltableau van St. Ma hias bij de kerk is gemaakt door kunstenaar Hans Verschoor uit het Friese
Bakkeveen.
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17.2 Monumentenzorg Heemkundig Genootschap Castenray
Het hoe geen betoog dat de vele monumenten in Castenray enig onderhoud nodig hebben. Daarvoor
is vanuit de KBO-groenploeg een werkgroepje opgericht met de leden: Gerrit Dinghs, Hay Strijbos, Jan
Strijbos, Mart Versteegen en Hay Willemssen. Minimaal één keer per jaar worden alle monumenten
gecontroleerd en ondergaan ze indien nodig een grondige schoonmaakbeurt.
Bij de wegkruisen worden de heggen gesnoeid, overhangende takken weggeknipt, de paden van vuil
ontdaan en de bordjes gewassen. Het terrein rond het kapelletje aan de Oosterbosweg wordt bijgehouden
door Cor en Mien Donders. Het gras wordt gemaaid, klimop gesnoeid en de haag bijgeknipt. Jaarlijks is er
in het atelier van Kruisen en Kapellen Venray een bijeenkomst, waarbij het onderhoud van de wegkruisen
en het kapelletje besproken wordt. Groot onderhoud aan de wegkruisen, zoals schilderwerk, gebeurt in
het atelier van Kruisen en Kapellen door vrijwilligers van de Venrayse s ch ng. De oude corpussen van
keramiek zijn vervangen door exemplaren van kunsthars en de originele beelden in het kapelletje zijn
vervangen door gipsen beelden. De middeleeuwse beelden staan in het Venrays Museum.
Het oorlogsmonument aan de Oosterbosweg wordt met regelmaat verzorgd door heemkundelid Riek
Weijs. Bij droogte gee ze de plantjes rond het monument water en indien nodig worden vernielde plantjes
door haar vervangen. Het stenen monument wordt regelma g schoongemaakt.
Voor het dorp mogen we hopen, dat wanneer een van de vrijwilligers wegvalt, zijn of haar plek door
iemand anders wordt ingenomen.

Foto: Oorlogsmonument herdenking vliegtuigcrashes WOII, Hoogriebroeksweg Castenray
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17.3 Dorpspomp Oirlo uit 1872
Op het dorpsplein in Oirlo stond tot 22 november 1944 de hiernaast
afgebeelde prach ge gie jzeren waterpomp, die in 1872 door
ijzergieterij Kamp en Soeten uit Tegelen werd geleverd.
De Oirlonaren wilden best een chique dorpspomp, zoals die in vele
dorpen van enige allure werd geplaatst.
Het duurde overigens nog tot 1872 voordat het gemeentebestuur
in Venray overstag ging en de Oirlonaren hun moderne gie jzeren
pomp bezorgde.
Direct na het bekend
worden van dit heugelijke
feit star e men in Oirlo
met de werkzaamheden.
In negen dagen groef
Herman Wijnhoven een
put. Herman Wijnhoven
ontving hiervoor fl. 7,65.
Hierna leverde Bernard
de Pon nog diverse
bouwmaterialen ter
waarde van fl. 12,16.
Voor een dagloon van
78 cent verrich e de
metselaar Hendrik
Hendriks in zeven dagen
het metselwerk. Hendrik
Hendriks ontving hiervoor
dus 7 x 78 cent = fl. 5,46.
De kosten van de
waterpomp, die door
ijzergieterij Kamp en
Soeten uit Tegelen was
gemaakt bedroegen
fl. 277,03.

De dorpspomp staat nog al jd te pronken op het dorpsplein en
de gelagen put doet nog steeds dienst want de pomp kan nog
steeds water geven. Op de foto is te zien hoe de pomp er anno
2019 uitziet.
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17.4 Dorpsgrensstenen Oirlo
DE GRENZEN VAN DE HEERLIJKHEID OIRLO
Door dr. H.P.H. Camps

Wat op het ogenblik de gemeente Venray is, is gegroeid uit twee dorpskernen. Venray (waarvan
Oostrum-Spraeland een afsplitsing is) en Oirlo. Deze kernen zullen zich ongeveer in de twaalfde eeuw
hebben gevormd. Het landschap en zijn bewoning waren toen heel anders dan nu. Het ontstaan is dus
betrekkelijk recent. Veel dorpen zowel in het Maasgebied als elders, hebben een verleden dat veel verder
terug reikt; niet weinige tot in de vroege middeleeuwen, enkele tot in de Romeinse jd. De streek waartoe
Venray behoort is kolonisa egebied. De kolonisa e is een gevolg van de bevolkingsaanwas die in heel
Europa na het jaar 1000 inzet. De bestaande akkers zijn niet meer voldoende en men gaat op zoek naar
nieuwe gronden, die geschikt zijn om in cultuur gebracht te worden. Dat zijn de niet al te lage droge
gronden, die voldoende stoﬀen beva en om koren en andere gewassen te doen groeien. Zo ontstaat een
dorpsgemeenschap. Boerenwerk is (of moet men vandaag zeggen: was?) gemeenschapswerk. Ofschoon
iedere boer voor zichzelf werkt, is het wel eens nodig dat hij een beroep moet doen op zijn dorpsgenoten
(de nabuurplicht is tot niet lang geleden blijven bestaan). Het centrum van de gemeenschap is de kerk, niet
alleen in zuiver religieus opzicht (wat des jds een veel grotere rol speelde dan tegenwoordig), maar ook in
maatschappelijk opzicht. De kerk is de plaats waar de dorpsbewoners elkaar geregeld ontmoeten en ze is
bij uitstek de plaats waar bekend gemaakt kan worden wat de gemeenschap aangaat. Zodra de gemeenschap er is, is de kerk er ook. De eerste kerken van Venray en van Oirlo, hoe primi ef ze ook waren, zijn
dan ook stellig even oud als de gemeenschappen. Eenmaal op gang gekomen gaat de ontwikkeling van
de dorpen snel. De mogelijkheid van ontginning trekt steeds nieuwe mensen aan. Daar dit mensen zijn
in de kracht van hun leven, is de natuurlijke aanwas sterk. De eerste gemeenschappen zijn natuurlijk
klein geweest. De structuur is overal dezelfde. De kern is en blij het landbouwareaal, dat de meeste en
meest benodigde vruchten voortbrengt en daarbij de natuurlijke weidegronden voor het onmisbare vee.
Het ene zowel als het andere, beperkt van oppervlakte. Maar daaromheen ligt een brede marge van
ongerepte natuur. Deze ongecul veerde gronden, die niet in par culier bezit waren, waren allerminst
zonder economische betekenis. Zij leverden o.a. brandstof (in de vorm van hakhout en turf) en dienden
ook als weideplaatsen voor vee (vooral schapen). Maar in tegenstelling tot de cultuurgronden hebben de
woeste gronden geen duidelijke grenzen. De dorpen geconcentreerd op het beperkte cultuurareaal vormen
gesloten gemeenschappen, die schaarse contacten hebben met de buitenwereld. De gemeenschap lee
hoofdzakelijk van wat zij zelf produceert .Pas als de gemeenschappen groter worden, groeien ze (le erlijk
en figuurlijk) naar elkaar toe. Zo lang de gemeenschap klein is, zijn er geen onderlinge problemen, want
er is overal grond genoeg die aan niemand toebehoort en waar iedereen kan halen wat hij nodig hee .
Aangezien iedereen liefst zo dicht mogelijk bij huis blij , komen de leden van de gemeenschap aanvankelijk
niet of nauwelijks in contact met de bewoners van andere dorpen, die precies hetzelfde gebruik maken van
de gemene gronden.
Als de dorpsgemeenschappen groeien moet men een steeds groter terrein benu en en dan ontstaat de
noodzaak om afspraken te maken, hoever elke gemeenschap mag gaan.Het probleem doet zich vooral
voor in de latere middeleeuwen. In de Meierij bijv. dateren de eerste “gemeenten” (dat zijn bestuurlijke
lichamen die de a akening en het gebruik van de gemene gronden regelen) al uit het laatst van de
der ende eeuw. Voor Venray en Oirlo schijnt de noodzaak van een onderlinge regeling zich pas veel later te
hebben voorgedaan. Althans we horen pas in 1635 van een geschil dat door die van Oirlo voor het Hof van
Roermond werd gebracht.
Ter adstruc e van hun eis legden de Oirlonaren een “Copielijke carte” (een landkaart) over, die helaas niet
bewaard is gebleven. We horen verder dat het Hof in 1653 een vonnis wees en dat in dat vonnis de grenzen
tussen Venray en Oirlo duidelijk werden aangegeven, maar jammer genoeg is ook dit vonnis niet bewaard
gebleven.
Zeker is wel dat het vonnis geen einde maakte aan de twist, want in 1746 werd een nieuwe kaart
gemaakt, waarvan het origineel (in meerdere exemplaren) ook is verloren gegaan, maar waarvan we een
copie hebben in het gemeentearchief van Venray (invnr.25) met het opschri “ongeveerlijcke Delinea o
gemaeckt den 17 en 18 October 1746 in locis quaes osis over het diﬀerent tusschen Venraij en Oirlo,
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Copiert den 22 ten Februarij 1788 von J.P. Schurmann geometer”.

Het vonnis van 1653 was blijkbaar niet geheel duidelijk of althans onvolledig geweest. Maar ook de nieuwe
kaart hee geen oplossing gebracht.Eerstens was deze “ongeveerlijcke Deliea o” wel heel erg ongeveerlijk.
Blijkbaar hee de kaartmaker uit het hoofd getekend, wat op zichzelf al onnauwkeurigheid tot gevolg
had. (Spraelant tekende hij aan de verkeerde kant van de beek) en met het kopiëren in 1788 werd de
nauwkeurigheid er natuurlijk niet beter op. Maar het voornaamste was dat de “Delinea o” niet zo zeer
de grenzen tussen Venray en Oirlo aangaf, alswel die tussen Oirlo en Oostrum-Spraelant, zodat alleen de
noordgrens van de heerlijkheid Oirlo werd getekend. ‘
Tenslo e ging de Pruisische regering er zich mee bemoeien. Op 20 september 1790 ontvingen de
Commissaris de Cuhnnes en de referendaris J. Coninx van het Landesadministra onscollegium te Gelder
opdracht het geschil te klaren.
De zuidgrens werd immers gevormd door de Lollebeek en de oostgrens was geen punt van discussie tussen
de beide par jen. In oktober waren de twee afgevaardigden uit Gelder te Oostrum aanwezig, terwijl ook de
beide par jen waren vertegenwoordigd.
Voor Venray verscheen de schout P. Gijskens; de heer van Oirlo had zijn gedeputeerde gezonden. Op 26
oktober 1790 begaf het gezelschap zich op weg om, op grond van vroeger gemaakte kaarten van nog
vindbare oude palen en wat er verder tot opheldering kon dienen, een duidelijke en defini eve afscheiding
tot stand te brengen. Men vertrok vanaf de Lollebeek (waar volgens de kaart een paal moest staan,
die echter niet gevonden werd) en ging volgens de wijzer van de klok de grenzen langs, spoorde de nog
voorhanden palen op en markeerde de plaatsen waar volgens de kaarten palen moesten hebben gestaan
die niet meer te vinden waren.
27 oktober 1790 kon men het niet eens worden over de situa e van de paal bij de Deniscamp, die op de
kaart van 1746 stond aangegeven, maar die niet gevonden werd, terwijl ook niemand meer wist, waar de
Deniscamp gelegen had. Dat twistpunt werd later, op 28 februari 1791, bij rechterlijk vonnis beslist.Verder
verliep alles zonder moeilijkheden. Er werden door de gecommi eerden in totaal 11 punten vastgesteld en
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gemarkeerd. In de gemeenterekening van Venray van het jaar 1794 figureert een post voor de aanschaf van
10 stenen palen, die blijkbaar de vergane of verloren oude palen moesten vervangen. Men kan aannemen
dat de gekochte stenen ook inderdaad zijn geplaatst. De stenen die teruggevonden zijn, dragen alle het
jaartal 1794.
En nu .......... zi en we opnieuw in de problemen. De met zoveel zorg getrokken grenzen bleven slechts
korte jd bestaan. Weinige jaren later ging de inmiddels tot gemeente geworden heerlijkheid Oirlo in de
gemeente Venray op en daarmee verloor de a akening tussen Venray en Oirlo haar betekenis. Het gevolg
was dat na verloop van jd niemand meer wist, hoe die oude a akening precies had gelopen.
De meeste stenen verdwenen onder de grond en de stenen die weer te voorschijn kwamen - tot nog toe
zijn er dat vijf met zekerheid en mogelijk nog twee andere - bevinden zich niet meer op hun oorspronkelijke
plaats.
Twee stenen zijn recentelijk, 2015, gevonden op hun oorspronkelijke plaats; de plaatsen zijn genoteerd,
zodat we hiermee geen problemen hebben.
Van de overige stenen of palen die er geweest zijn moet de oorspronkelijke plaats worden gereconstrueerd.
Het eerste probleem dat zich voordoet, is hoeveel stenen of palen er ooit geweest zijn. Venray kocht, zoals
gezegd, en stenen. De Commissie van 1788 gaf de plaatsen aan voor elf stenen. En als we alle gegevens,
van wat voor soort en herkomst ook, bij elkaar zouden tellen, zouden we komen op ach en. Alle gegevens
zijn op fiches verzameld, waarbij alle gegevens die op eenzelfde punt betrekking hebben op een fiche
zijn geschreven. a. De gegevens verzameld door de heer Martens te Oirlo, waarvan hij een uitgebreid en
gedetailleerd verslag hee opgesteld;b. Het proces verbaal opgemaakt door de Commissie van 1788;c. De
“deliea o” van 1746 (kopie 1788), boven vermeld;
d. De gegevens betreﬀende de stenen die na het verslag van de heer Martens gevonden zijn.In zijn verslag
hee de heer Martens 16 stenen vermeld. Enerzijds is deze lijst niet volledig, want tussen M16 en M3 en
tussen M15 en M16 (waarmee ik bedoel de punten, die de heer Martens aangee met de nrs. 16, 3, 15
en 16) hebben nog stenen gestaan. Anderzijds is de lijst op verschillende punten blijkbaar overcompleet.
Want de punten M1 en M2 geven blijkbaar niet
de grens tussen Venray (met Oostrum) en Oirlo
aan, maar de grens met Wanssum en Meerlo. De
punten M3 tot en met M6 geven precies de grens
p
van Oirlo met Meerlo aan, maar het is wel de
vraag, of hier in 1794 stenen zijn geplaatst, want
daar is de Commissie van 1790 niet geweest en
er was ook geen geschil over.Op de punten M7
en M8 zijn blijkbaar wel stenen geplaatst, maar
(om dezelfde reden als bij M3-6) is het de vraag
of deze stenen er in 1795 zijn geplaatst dan wel
er vroeger reeds stonden.Door de stenen M1 tot
en met M8 van de lijst buiten beschouwing te
laten en de twee laatst gevonden stenen erbij
te tellen komen we op het getal 10 en dat is
ook het aantal stenen dat door de heerlijkheid
Venray gekocht werd.Zoals gezegd is slechts van
twee stenen de oorspronkelijke plaats exact
vastgelegd. Voor de overige is dan op grond
van directe gegevens alleen bij benadering
mogelijk. Nochtans kunnen ook deze stenen
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
gelokaliseerd worden door gebruik te maken
van een hypothese. We kunnen nu namelijk
veronderstellen dat de makers van de oudste
kadasterkaart de oude grenzen gevolgd hebben.
Op 29 september 2016 werden de grensstenen
teruggeplaatst, zie fietsroute in dit DOP.
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18. Ondernemers
Oirlo en Castenray zijn rijk aan ondernemers. In onderstaande grafieken zijn de groei en bedrijfstakken van
de diverse ondernemingen per dorp te zien.
Oirlo telt in totaal
120 bedrijfsves gingen.
De ‘gestapelde lijn grafiek’
toont het aantal bedrijven
voor elk van de volgende
7 sectoren:
Lbv: Landbouw, Bosbouw en
Visserij,
Nen: Nijverheid en Energie,
Hh: Handel en Horeca,
Vic: Vervoer Informa e en
Communica e,
Fdo: Financiele Diensten en
OnroerendGoed,
Zd: Zakelijke dienstverlening,
Cro:Cultuur Recrea e en
Overige Diensten.

Castenray telt in totaal
90 bedrijfsves gingen.
De ‘gestapelde lijn grafiek’
toont het aantal bedrijven
voor elk van de volgende
7 sectoren:
Lbv: Landbouw, Bosbouw en
Visserij,
Nen: Nijverheid en Energie,
Hh: Handel en Horeca,
Vic: Vervoer Informa e en
Communica e,
Fdo: Financiele Diensten en
OnroerendGoed,
Zd: Zakelijke dienstverlening,
Cro:Cultuur Recrea e en
Overige Diensten.

Bron: https://allecijfers.nl/buurt/castenray-venray/ en https://allecijfers.nl/buurt/oirlo-venray/
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18.1 Ondernemersvereniging Oirlo Castenray
Ondernemers en Ondernemersvereniging Oirlo-Castenray (OOC)
Bestuur

Chris an van Bommel, Jan Nelissen, Roy Stevens, Mirjam-Ann Wille

Leden

Ruim 60 ondernemers uit Oirlo en Castenray zijn lid van OOC

Algemeen
Bij de Kamer van Koophandel stonden in 2014, bij de oprich ng van Ondernemersvereniging OirloCastenray ( OOC ), 210 verenigingen, instellingen en bedrijven vanuit beide dorpen ingeschreven.
Van imker tot rechercheur, van kapper tot pluimveebedrijf. Achter al deze voordeuren mmeren
ondernemers aan de toekomst van hun bedrijf. Vanuit de dorpsraden ontstond het idee deze ondernemers
te organiseren in een ondernemersvereniging. Ruim 60 ondernemers uit beide dorpen werden lid. Het
doel van de ondernemersvereniging werd elkaar leren kennen, lokaal gunnen, van elkaar leren, samen
ini a even oppakken en ondersteunen. Het blijkt een succes want het ledenaantal groeit nog jaarlijks.
Verleden
De ondernemers hielpen hun dorp op individueel ini a ef op sociaal en maatschappelijk gebied. Vanuit
gevoel, vanuit belang en zeker ook om verenigingen en ini a even in hun dorp te ondersteunen.
Heden
Momenteel vervult OOC een belangrijke rol, met als visie:
1. Door kennis te delen en samen te werken als ondernemer, er “ zelf beter van worden”.
2. Beide dorpen ondersteunen met lee aarheid.
Elkaar gunnen en elkaar de bal toespelen.
Een duidelijk eigen belang en een duidelijk maatschappelijk belang.
Toekomst
De ondernemers geven aan dat ze nieuwe ontwikkelingen in beide dorpen graag op professionele wijze
willen oppakken. Deze samenwerking zal in de toekomst mogelijk een nog meer georganiseerde en
bedrijfsma ge aanpak krijgen. Zij kunnen de basis vormen waarbij in samenwerking met investeerders /
bedrijven en vrijwilligers met elkaar (zakelijke) projecten oppakken.
Niet de dorpsraden gaan ondernemen, maar Eigen Dorpse Ondernemers zoeken in de samenwerking
met poli ek en vrijwilligers naar nieuwe vormen van samenwerken. Dit vernieuwende coöpera eve
gedachtegoed lee in onze dorpen, en kan zich ontplooien als een verdienmodel met sociale,
maatschappelijke func es waar beide dorpen van profiteren. Ini a even welke anders voor beide dorpen
niet haalbaar en onbereikbaar zouden zijn. Dit wordt het succes voor lee aarheid in onze dorpen, mits
onze gemeente Venray in dit gedachtegoed kan en dur mee te denken.
Een eerste stap kan het realiseren van een WoZoCo in Oirlo zijn.
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19. Demografische ontwikkeling
Een groot deel van de ontwikkelingen in onze dorpen gaat gepaard met de demografische ontwikkelingen.
Deze cijfers zijn belangrijk om bewustwording te creëren en visie te bepalen. Wij nemen jullie graag mee op
reis door de ontwikkelingen in de dorpen Oirlo en Castenray. Een conclusie en wijsheid mag ieder voor zich
bepalen.
Het aantal inwoners in
Oirlo is met
33 inwoners
toegenomen
(afgerond is dat 2%):
van 1.177 in 2013 tot
1.210 in 2018.
Het aantal inwoners
is het aantal personen
zoals op 1 januari in
het bevolkingsregister
vastgelegd.

Het aantal inwoners in
Castenray is met
10 inwoners
toegenomen
(afgerond is dat 1%):
van 790 in 2013 tot
800 in 2018.
Het aantal inwoners
is het aantal personen
zoals op 1 januari in
het bevolkingsregister
vastgelegd.
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1 januari 2018

430

240
155

180

190

1 januari 2018

250

170
145
115

110

Op onderstaande sites zijn meer gegevens te vinden:
Bron:
h ps://allecijfers.nl/buurt/castenray-venray/
https://allecijfers.nl/buurt/oirlo-venray/
https://venray.incijfers.nl/dashboard/
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20. Communicatie
20.1 Dorpsraadvergadering
Een goede communica e is één van de belangrijkste vaardigheden voor succes. Een goede communica e
helpt ons om gelukkiger en succesvoller te worden. Hoe vaak raakt men gefrustreert door slechte
communica e waardoor iets niet verloopt zoals het nodig was? Een goede communica e is een wisselwerking van geven en nemen. Wanneer een ander vergeet te communiceren, heb dan het lef om zelf te
communiceren of een ander eraan te herinneren.
Dit is de basis van onze goede samenwerking tussen de beide dorpsraden maar ook met de dorpsbewoners. Met een goede communica e kweek je begrip, medeleven en draagvlak. En dat draagvlak zorgt voor
lee aarheid. Daarmee is de cirkel van communica e naar lee aarheid rond.
Als dorpsraden communiceren wij op diverse manieren met elkaar:
○ Tweemaandelijks is er een openbare gezamenlijke dorpsraadsvergadering
○ Tweemaandelijks vergadert elke dorpsraad openbaar met hun eigen raad in hun eigen dorp
○ Via app
○ Via mail
○ In gezamenlijke commissies
○ Informeel
Van de maandelijkse dorpsraadvergaderingen worden notulen gemaakt die (samengevat) in de dorpsbladen worden gepubliceerd. Hiermee worden de dorpsbewoners geïnformeerd, maar ook geprikkeld om mee
te denken. Tijdens de openbare dorpsraadvergaderingen kunnen bewoners aansluiten om mee te denken,
te praten, dromen op tafel te leggen, ideeën te ini ëren en samen stappen te maken tot lee are realisa e.
Want samen kunnen we meer!
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20.2 Dorpsbladen
Zowel Oirlo als Castenray hee een eigen dorpsblad. In Oirlo wordt het dorpsblad gemaakt door S ch ng
‘t Krèntje. In Castenray wordt het dorpsblad ‘De Schans’ gemaakt door een commissie onder de dorpsraad.
Tijdens het gezamenlijke overleg op 21 januari 2019 zijn onderstaande punten besproken. Daarnaast hebben beide dorpsbladen hun visie aan het papier toevertrouwd.
Naam s ch ng:

S ch ng ‘t Krèntje Oirlo
Dorpsblad De Schans Castenray

Aantal bestuursleden:

‘t Krèntje: 5, aanwezig: Toos Steeghs, Marc Classens
De Schans: 4 commissieleden (valt onder dorpsraad Castenray)
aanwezig: Ties Dinghs

Aantal verenigingsleden:

‘t Krèntje
De Schans:

360 papier
235 papier

60 digitaal
30 digitaal

Terugblik

Huidige situa e
Frank Weijs vormt de redac e in Castenray en maakt wekelijks de opzet van dorpsblad De Schans.
In Oirlo ligt deze taak bij Anita Emonts. Door de automa sering is het maken van de dorpsbladen aanzienlijk
minder arbeidsintensief geworden.
In Castenray valt het dorpsblad onder de dorpsraad en is daardoor niet BTW-plich g. Oirlo hee een aparte
s ch ng voor het dorpsblad en is wel BTW-plich g.
De abonnementskosten voor een jaarabonnement bedragen in Oirlo € 12,50 voor een papieren
abonnement en € 10,- voor een digitaal abonnement. In Castenray betalen ze € 15,- voor een papieren
abonnement en € 13,00 voor een digitaal abonnement. Castenray int het abonnementsgeld d.m.v.
bankbetaling. Automa sche incasso hee de voorkeur echter hier moet een gedegen ledenbestand voor
worden opgebouwd.
Beide dorpsbladen hebben een gezonde financiële reserve.
In Castenray gaat de overtollige reserve naar dorpsprojecten. In Oirlo blij dit bij de s ch ng.
Het aantal adverten es blij in beide dorpen nagenoeg stabiel. In Oirlo zien ze wel een terugloop van de
geboorteadverten es.
Op dit moment is de voorkeur om beide een eigen dorpsblad te behouden. Waar mogelijk kunnen we
de samenwerking wel opzoeken. Beide dorpsbladen zijn tevreden met de huidige gezonde situa e.
Verwach ng is dat de dorpsbladen nog vele jaren op deze manier met vrijwilligers en gedeeltelijke
uitbesteding (drukwerk) in stand kunnen blijven.
Toekomstvisie
Op dit moment nog geen aanleiding om over te gaan tot een gezamenlijk dorpsblad. In beide dorpsbladen
staat voornamelijk nieuws uit eigen dorp. Aangevuld met nieuws uit het buurdorp dat raakvlak hee met
de inwoners. Hierbij met name te denken aan het nieuws van de overkoepelende verenigingen en de
jeugdac viteiten. Wanneer het overlappende nieuws groeit, dan overleggen om één gezamenlijk blad te
maken.
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20.2.2 Dorpsblad Oirlo
Commissie:

S ch ng dorpsblad ‘t Krèntje Oirlo

Huidige Commissieleden:

Bestuur:

Redac e:

Cor Evers (voorzi er)
Toos Steeghs (Penningmeester)
Marc Classens (lid)
Peter Claessens (lid)
Anita Emonts

Terugblik
Hoe / waarom de commissie tot stand is gekomen?
Op ini a ef van dorpsraad Oirlo is in 1969 het dorpsblad ontstaan, onder de naam Oirlo’s Nieuwsblad.
De commissie bestond uit de voorzi er van de dorpsraad, secretaris van de jeugdvereniging en leden van
het Meisjesgilde, D.I.S. en Fanfare.
Het dorpsblaadje werd wekelijks op vrijdag uitgebracht.
Het werd gestencild in de basisschool en door de schooljeugd gesorteerd en bezorgd.
Januari 1970 is de naam van het dorpsblaadje gewijzigd in ‘t Krèntje.
Op 29 december 1988 is er voor het dorpsblad een s ch ng opgericht ‘S ch ng dorpsblad ‘t Krèntje’.
In november 2019 vieren wij het vij igjarig jubileum van het dorpsblad.
Welke ontwikkelingen hebben er de laatste jaren plaatsgevonden (zowel nega ef als posi ef)
Tot eind 2010 werd ‘t Krèntje met de hand gemaakt, ar kelen met de schaar knippen en met de plaks
plakken.
Januari 2011 is er gestart met het digitaliseren van het dorpsblad.
Tot 2013 werd ‘t Krèntje al jd gestencild, toen was het apparaat aan vervanging toe en is de keuze gemaakt
om het drukwerk uit te besteden.
Het sorteren, vouwen en bezorgen gebeurde inmiddels al een aantal jaren door dorpsbewoners.
Vanaf november 2013 wordt het dorpsblad digitaal geprint en machinaal gesorteerd, gevouwen en geniet.
Vanaf januari 2014 is het ook mogelijk om een digitaal abonnement af te sluiten. Daarvoor was er enkel
een papieren abonnement.
Welke posi eve ontwikkelingen zijn er behaald?
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er met veel minder vrijwilligers, wekelijks een
dorpsblad wordt bezorgd met een professionele uitstraling.
Huidige stand
Waar is de commissie momenteel mee bezig?
Het huidige bestuur bestaat momenteel uit vier personen. Hiervan hebben de voorzi er en secretarispenningmeester te kennen gegeven eind 2019 hun func e(s) neer te willen leggen. Momenteel zijn wij
bezig om deze func es weer ingevuld te krijgen. Verder worden er voorbereidingen getroﬀen voor de
jubileumedi e.
Welke ontwikkelingen lopen er?
Er worden steeds meer ar kelen van verenigingen uit Castenray geplaatst.
Toekomstvisie
Intensievere samenwerking met dorpsblad Castenray.
Een gezond dorpsblad houden met als prioriteit het overbrengen van het verenigingsnieuws uit Oirlo.
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20.2.2 Dorpsblad Castenray
Commissie:

dorpsblad “De Schans”

Huidige Commissieleden:

Terugblik
•

Frank Weijs –
Jan Emonts –
Wil Janssen –
Ties Dinghs –

redac e
bewoner Castenray
dorpsraad contactpersoon
penningmeester dorpsraad

Hoe / waarom de commissie tot stand is gekomen?
In 1971 werd door een aantal Castenrayse verenigingen bij de dorpsraad het verzoek neergelegd
eens te denken over het uitgeven van een dorpsblad. Het gevolg was dat op 1 oktober 1971 de
eerste editie verscheen van het ‘Castenray’s Dorpsblad’. De doelstelling was dat het kerkbestuur, de
verenigingen, de school, de dorpsraad en de inwoners in het blad hun mededelingen kwijt konden.
Bij de zesde editie van 12 november 1971 werd de naam gewijzigd in De Schans.

•

•

•

•

Commissie De Schans bestaat allang uit redac e en coördinator c.q. contactpersoon dorpsraad.
Sinds de vorige coördinator/contactpersoon dorpsraad gestopt is hee Frank de taken van
coördinator overgenomen. Wil is contactpersoon van de dorpsraad geworden en Jan is
als bewoner aangesloten. Ties fungeert als penningmeester van de dorpsraad tevens als
verantwoordelijke penningmeester van De Schans.
Welke ontwikkelingen hebben er de laatste jaren plaatsgevonden (zowel nega ef als posi ef)
De laatste jaren zijn er enkele ingrijpende ontwikkelingen geweest als gevolg van het sluiten
van de basisschool in Castenray.
a. De Schans kon niet meer gekopieerd en geniet worden op de basisschool.
b. De Schans kon niet meer bezorgd worden door de leerlingen van de basisschool.
Waarom bepaalde zaken nega ef waren en hoe deze zijn opgepakt / omgevormd naar posi ef
(omdenken)
Het niet meer kunnen printen op de basisschool leek in eerste instan e een groot probleem
omdat uitbesteden aan een extern bedrijf volgens verwach ng duurder zou zijn en logis ek
niet echt prak sch.
Echter na overleg met een plaatselijke ondernemer en mede-dorpsraadslid bleek dat ons
dorpsblad zelfs met minder kosten geprint kon worden.
Voor het bezorgen van De Schans is een plaatselijke bewoner gevonden die tegen een
vergoeding alle dorpsbladen bezorgt.
Welke zaken hebben een posi ef resultaat behaald?
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er met minder vrijwilligers en minder
kosten, wekelijks nog steeds een kwalita ef goed dorpsblad bezorgd wordt.

Huidige stand
• Waar is de commissie momenteel mee bezig?
Zijn momenteel samen met de Rabobank de mogelijkheden aan het bekijken om per 1 januari
de abonnementen automa sch te incasseren.
• Welke ontwikkelingen lopen er?
a. Er worden steeds meer ar kelen van verenigingen uit Oirlo geplaatst.
b. Het blijkt dat de jongvolwassenen geen Schans lezen, hoe kunnen we hierop inspelen?
• Wie spannen zich in om dit te realiseren (duidelijk draagvlak aantonen)
Op dit moment nog niemand.

Toekomstvisie
• Hoe ziet de toekomst eruit?
Intensievere samenwerking met dorpsblad Oirlo.
Nieuwe manier zoeken om de jongvolwassenen toch te bereiken.
DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025
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20.3 Overige media
Buiten de dorpsbladen worden overige media ingezet om het nieuws uit de dorpen te verspreiden.
Beide dorpsraden hebben een eigen website:
www.dorpsraadoirlo.nl en www.dorpsraadcastenray.nl
Daarnaast wordt door beide dorpsraden voor het snelle nieuws social media gebruikt:
Facebook
→ dorpsraadoirlo
→ dorpsraadcastenray

De regionale bladen: Hallo Venray, Omroep Venray, Peel & Maas besteden op verzoek aandacht aan
plaatselijke items en projecten.
Journalisten van deze regionale bladen bezoeken maandelijks de dorpsraadvergaderingen en vergaren daar
informa e voor hun ar kelen.
Lee aarheid is ook het naar buiten durven treden met nieuws, zowel posi ef als nega ef. Al jd met de
doelstelling er iets beters van te maken.
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21. Slotwoord
Vanaf juli 2013 werken wij met de dorpsraden Oirlo en Castenray intensief samen aan de lee aarheid van
beide dorpen. Tweemaandelijks vergaderen de dorpsraden samen. Uit de samenwerking zijn inmiddels een
heel aantal gezamenlijke commissies ontstaan. En de eerste successen zijn samen behaald!
In november 2019 gaven wij voor de inwoners van Oirlo en Castenray een presenta e over lee aarheid.
Dat was de a rap van dit gezamenlijke DOP. Vele inwoners, verengingsmensen en dorpsraadsleden hebben
vrijwillig hun bijdrage geleverd om dit mooie dorpsontwikkelingsplan te schrijven.
Tijdens bijeenkomsten werden er herinneringen opgehaald, soms met oud zeer. Er werd s l gestaan bij het
nu maar zeker ook out of the box gedacht over de toekomst waarbij niets te gek is.
Één ding staat steeds voorop: de lee aarheid voor beide dorpen maar zeker ook voor ons eigen dorp.
En dat is een gezond gegeven, als je dur na te denken over samenwerken, krachten bundelen, samen een
visie ontwikkelen. Maar toch ga je graag terug naar je eigen roots. Dat is gezond en zo mag het ook blijven.
Zoals het spreekwoord luidt: ‘beter een goede buur dan een verre vriend’.
Dat is exact zoals wij de samenwerking ervaren. Daar waar nodig zoeken we elkaar op, bundelen we de
krachten en ondersteunen we elkaar. Maar daar waar we het alleen kunnen, zijn we trots op ons eigen ‘ik’.
Wij werken met heel veel plezier en passie samen aan samenwerken in onze dorpen.

Wij danken iedereen die een bijdrage hee geleverd aan dit dorpsontwikkelingsplan.

Wil Janssen, Dorpsraad Castenray
Anita Emonts, Dorpsraad Oirlo
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22. Bijlagen
7

130

Dorpspresenta e/ inventarisa e lee aarheid → ‘Droom van een dorp’
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10.7 Fietscrossbaan

KIDS-CROSS OELDERE
Plan
Een (fiets)crossbaan van zand/grond realiseren voor de jeugd. De baan mag uitsluitend betreden worden
door fietsers/mountainbikers. Eventueel wordt er een aparte mogelijkheid voor skelters gerealiseerd, door
bijvoorbeeld de aanleg van een buitenbaan van (gebroken) asfalt.
Ini a ef
Dorpsraad Oirlo
Afgevaardigde:
Emiel Evers, Ruud Joosten, Guus Willemssen
John Voermans

- Dorpsbewoners Oirlo
- Dorpsraad Oirlo

Loca e
Haalakker Oirlo, ter hoogte van het speeltuintje.

aan te leggen crossbaan

bestaand Speeltuintje

bestaande Jeu de Boules-baan

Gemeente
Mondeling is door de gemeente reeds aangegeven dat het voorgenomen plan onderzocht mag worden.
Wanneer het plan volledig is uitgewerkt, zal Gemeente het defini ef toetsen.
Na verleende toestemming kan gestart worden met de realisa e.
Uitgangspunt: door middel van veel zelfwerkzaamheid en sponsoring de crossbaan realiseren.
Sponsoring
Enkele par jen die wellicht het plan willen ondersteunen (in natura , dan wel financieel):
Versleijen Oirlo, Electro Gommans, Gunhoek Groenvoorziening, PCM-Projects,
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Maessen Grondverzet , H. van de Pasch, Gemeente Venray, Wonen Limburg en overige.
Par jen zullen na akkoord van Gemeente benaderd worden.
Alle betrokken par jen zullen met naam en/of logo vermeld worden op een bord op loca e.
Vrijwilligers
Hulp van ouders en belangstellenden. Oproep Krèntje (dorpsblad) en mondelinge benadering.
Tijdsplan
Augustus 2018 t/m april 2019: uitwerken plan, toestemming de gemeente, contact met sponsoren, contact
met vrijwilligers.
Mei 2019 t/m september 2019: realisa e crossbaan
Planning is vanzelfsprekend a ankelijk van medewerking alle par jen.
Kosten
Zoals aangegeven zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van zelfwerkzaamheid en sponsoring. Het is
echter onmogelijk om een crossbaan te realiseren zonder enige investering.
Om een veilig, verantwoord en mooi crossbaantje aan te leggen, zullen we gebruik moeten maken van
diverse materialen. Denk hierbij aan o.a. de volgende materialen:
• afrastering (palen met draad/gaas) Dit om de crossbaan af te bakenen en te voorkomen dat
ze gebruikt wordt door motoren en/of quads.
• asfalt Dit om een soort verharde buitenbaan te maken, zodat skelters ook gebruik kunnen
maken van de crossbaan. Daarnaast is voor de allerkleinste fietsers deze verharde baan ook
geschikt om op te fietsen, omdat zij wellicht nog niet genoeg kracht hebben om de crossbaan
af te leggen.
• groen De baan zal een natuurlijke uitstraling moeten krijgen, zodat deze goed in het landschap
past. Denk aan o.a. gras, struiken en boompjes.
• verlichƟng Het is wellicht wenselijk om in de winter jd ook gebruik te kunnen maken van het
crossbaantje. Een kleine lichtmast zou ervoor kunnen zorgen dat ook in de donkere avonduren
gefietst kan worden, voor de veiligheid zeer van belang.
• aanleg Om een crossbaan aan te leggen zal er gebruik gemaakt moeten worden van diverse
machines.
Onderhoud
Een aantal malen per jaar zal de baan onderhouden moeten worden. Hiervoor zullen 1 of 2 vrijwilligers
benaderd worden. Het omliggende terrein zal als vanouds door de gemeente worden onderhouden.
Conclusie
Lee aarheid jeugd s muleren d.m.v. aanleg crossbaan. Anno 2018/2019 is het s muleren van beweging/
sport en ac ef zijn in de buitenlucht een must!
Sfeerimpressie

DOP Oirlo-Castenray 2019 - 2025

147

14.7 Fietsroute Ald Oeldere
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15.5 Energiestrategie 2030 Gemeente Venray → energiekaart
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16

Onderwijs
Visie en afspraken Basisschool EigenWijs
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Om grootse dingen te realiseren,
Begin waar je bent.
Gebruik wat je hebt.
En doe wat je kunt.
( Arthur Ashe)
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