
 

 

 
 

 
Info Dorpsraad Oeffelt  

 

Algemeen 

Kennismaking met contactfunctionaris Arno van Haren en gebiedsmakelaar Teun van Gelder 

Arno van Haren is geen onbekende omdat hij ook woonachtig is in Oeffelt. Arno was voorheen 
werkzaam bij de gemeente Boxmeer. Hij is samen met Willem Engers de contactfunctionaris voor de 
verenigingen en wijk- en dorpsraden. Arno houdt zich bezig met de kernen van de oude gemeente 
Cuijk, Grave en Mill en Oeffelt. Het is op dit moment zoeken voor de functionarissen naar hun rol in 
de gemeente samen met de gebiedsmakelaars. Ze zijn makkelijk bereikbaar en bedoeld om vragen 
aan te stellen die wij zelf niet kunnen beantwoorden of waarvoor wij nog geen contactpersoon bij de 
gemeente hebben. Ze starten met de wijk en dorpsraden en gaan daarna langzaam over naar alle 
verenigingen. Teun van Gelder is de gebiedsmakelaar voor Oeffelt. Hij heeft voorheen bij CGM 
gezeten. Hij zal de participatietrajecten gaan begeleiden van bewoners in samenwerking met de 
gemeente.  
 
Verenigingscoördinator Thomas Peeters Weem 

 Thomas Peeters Weem is verenigingscoördinator vanuit de gemeente Land van Cuijk. Hij is werkzaam 
voor Negen. Deze organisatie werkt voornamelijk in Brabant en Limburg. Daar hebben zij 3 
programma’s, voor basisschool Jeugd, voor mensen met beperking en senioren en voor het 
ondersteunen van verenigingen. Zijn rol als verenigingscoördinator is om als vliegwiel te dienen en 
verenigingen makkelijker bij de gemeente binnen te laten komen. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
 

Heem en Historie – Onthulling monument Baileybrug Oeffelt uit 2e wereldoorlog 

Stef Coenen en Hans Tijssen zijn aanwezig om uitleg te geven waarom er een monument onthuld 
gaat worden in Oeffelt. Op 14 februari 1945 is de langste Baileybrug van de 2e Wereldoorlog 
gerealiseerd tussen Oeffelt en Gennep. Op 11 mei ’s middags zullen twee monumenten onthuld gaan 
worden waarbij er 1 bij het Veerhuis staat en 1 aan de Gennepse kant. De Nederlandse Genie werkt 
hier aan mee. Zij verzorgen een overtocht met een pont naar de overkant. Ook zal er een 
tentoonstelling zijn in het Boothuis van het Veerhuis.  
 
Op 21 en 22 mei is er een tentoonstelling in de Kleppenburg met als thema  100 jaar bedrijvigheid in 
Oeffelt. Er zal hierover een boek uitgegeven gaan worden van minimaal 600 pagina’s en 400 foto’s. 
Met de bijeenkomst hoopt Heem en Historie nog meer informatie over de Oeffeltse bedrijven te 
krijgen. 

 

PR – communicatie 

 
Website 
De website is in de lucht, zie www.oeffelt.info. Wekelijks zal hier ook een samenvatting van het 
belangrijkste gemeentenieuws geplaatst worden.  



 

 

 
Website landvancuijkwoont.nl 
Tegelijk met de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, werd ook het online woonplatform 
www.landvancuijkwoont.nl ontwikkelt. Het platform geeft een overzicht van het woningaanbod op 
het gebied van nieuwbouwprojecten, kavels en herontwikkelingsprojecten in de gemeente Land van 
Cuijk. Het platform is op dit moment al gevuld met ongeveer 100 projecten, uit de 33 kernen die de 
gemeente rijk is. 
 

Openbare ruimte, verkeer, veiligheid 

Gesprek met werkgroep en gemeente m.b.t. verkeersveiligheid Kerkstraat-Noord en Katsestraat 

Er is een overleg geweest tussen de gemeente, de commissie en de werkgroep. De gemeente heeft 
daarin, volgens de commissie, duidelijk uitleg gegeven waarom er veel zaken niet konden. De punten 
waar eventueel wel naar gekeken kan worden zullen opgepakt worden door de werkgroep. Inmiddels 
is de haag rondom de speelweide bij de Haven flink verlaagd. Ook zal in een regionaal overleg van 
loonwerkers het veilig rijden in de kernen besproken worden. 

DSI (dynamische snelheidsindicator)  

Door de gemeente kan een DSI in bruikleen gegeven worden. De plekken waar de DSI roulerend 
geplaatst gaat worden zijn  Kerkstraat Zuid, Kuiperstraat, Kerkstraat-noord/Katsestraat, 
Urlingsestraat en Cuijkseweg. Tevens zullen wij de DSI zelf gaan beheren en verplaatsen.  
De commissie zal ook contact opnemen met de gemeente over het Venneke. Dit is een smalle weg 
voor autoverkeer en fietsers/wandelaars waar regelmatig met (te) hoge snelheid gereden wordt. 

Openbare electrische laadpalen  

Naar aanleiding van vragen uit de gemeenschap en de dorpsraad zal de commissie contact opnemen 
met de gemeente over de mogelijkheden voor plaatsing van deze openbare laadpalen. 
 

Zorg, Welzijn en jeugd 

Stand van Zaken huiskamer Kleppenburg 

Er is een heel bedrag nodig om alles aan te pakken. Op dit moment worden er fondsen geworven. De 
huiskamer zal van start gaan als er geld is. De dorpsraad zal een steunbetuiging uitbrengen om deze 
fondsen te werven. 

Mannekino 
Mannekino in de Kleppenburg is in gebruik genomen. Tevens is er een nieuw bestuur. Dit bestaat uit 
Corine Jans, voorzitter, John Jans, penningmeester en Ans Maassen, secretaris. Zij zijn erg blij met de 
nieuwe accommodatie. Ze hebben hun jaarplanning met de Kleppenburg gedeeld en zijn bezig met 
een nieuwe website. Op de site willen ze ook een ideeënbus plaatsen. Het contact met de gemeente 
loopt op dit moment minder goed. Daarin zou onze contactfunctionaris mogelijk kunnen helpen. 
Voor de jeugd van 12 t/m 16 wordt op dit moment nog niks georganiseerd. 

Inschrijven wonen voor jeugd en senioren 

Voor jongeren en ouderen is het van belang dat ze zichzelf op tijd inschrijven bij een 
woningcoöperatie zoals Mooiland of bij Stichting Wonen Oeffelt. Op basis van inschrijftijd wordt een 
woning toegewezen. Urgentieverklaringen zijn er namelijk niet meer . 

http://www.landvancuijkwoont.nl/


 

 

Aandacht voor mantelzorg en langer thuis wonen; 

Er is een mogelijkheid om bij Sociom een cursus te volgen op het gebied van mantelzorg. Er zal een 
langer thuiswonen bijeenkomst georganiseerd gaan worden door Sociom en het KBO. 
 

Natuur, milieu en duurzaamheid 

Kersenrassen 

Op dit moment zijn er een aantal kersenrassen van de voormalige Oeffeltse kweker Piet Nelissen die 
mogelijk teruggevonden zijn. Wanneer in de toekomst blijkt dat we meerdere kersenrassen terug 
vinden zou het mooi zijn om deze bij elkaar te plaatsen ergens in Oeffelt. Als locatie wordt geopperd 
om dit achter de brandweerkazerne te doen in de stroken naast het wandelpad.  
 
Sport, recreatie, cultuur en evenement 
 
Naar aanleiding van het bezoek van Thomas Peeters Weem zal de commissie onderzoeken of het 
mogelijk is om een sportcafé te organiseren voor alle verenigingen in Oeffelt om gezamenlijk de 
problemen te bespreken die er zijn bij iedere vereniging en of bijvoorbeeld samenwerking daar een 
oplossing voor kan zijn.  
 

Wonen en leefbaarheid 

Brakels Eng 

In februari heeft de commissie overleg gehad met de gemeente. Het bodemonderzoek op het Brakels 
Eng heeft geen verrassende resultaten opgeleverd. Het plan zal verder uitgewerkt gaan worden. Het 
op voorrang uitgeven van gronden aan CPO wordt momenteel onderzocht door de gemeente in 
verband met het Didam Arrest. Met de CPO kandidaten wil de commissie een informatieavond 
organiseren met als uiteindelijk doel het oprichten van een CPO-vereniging.  
 
SWO – Haven 
De Haven is gesloopt en in verband met de veiligheid zijn er nu hekken omheen gezet. Door de SWO 
wordt op dit moment een concept bestemmingsplan geschreven. Dat zal ter beoordeling aan de 
gemeente verstuurd worden.  

Plan Van Elk 

Dit bestemmingsplan zal in eveneens op korte termijn in procedure gebracht gaan worden. 
 
Financieel en bedrijvigheid 

Leefbaarheidsfonds 

Tot nu toe toegekende projecten: 
Kerk  plaatsen van een spar  
Basisschool bijdrage in de renovatie van het schoolplein 
Raamhof bijdrage in het opknappen van de dierenweide 
 
Lopende aanvragen: 
Heraut  bijdrage in het doorstarten van de Heraut 
Zorgcooperatie bijdrage in het plaatsen van een stalling bij de Kleppenburg voor de duo-fiets 


