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Algemeen 

 

Kennismaking met contactfunctionaris Arno van Haren en gebiedsmakelaar Teun van Gelder 

Arno van Haren is geen onbekende voor de dorpsraadsleden 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. Willem houdt zich bezig met de 
kernen van de oude gemeente Boxmeer en de oude gemeente St. Anthonis + de kern Haps. 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 bedoelt 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. Dat zal hij doen zowel in het 
dorp als in het gemeentehuis/de gemeente. 

 

PR – communicatie 

 
Website 

Website www.oeffelt.info 

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

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.  

DSI (dynamische snelheidsindicator)  

Door de gemeente kan een DSI in bruikleen gegeven worden. Wij moeten dan zelf als dorpsraad de 
5/6 plekken aanwijzen waar de DSI gebruikt gaat worden. Tevens zullen wij de DSI zelf gaan beheren 
en verplaatsen.  
 

http://www.oeffelt.info/


 

 

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.  

Mannekino 

Er is een goed overleg geweest met Mannekino over de heropening en de activiteiten die in de 
toekomst georganiseerd gaan worden voor de jongere en oudere jeugd van Oeffelt. Het bestuur van 
Mannekino heeft overleg gehad met andere jeugdorganisaties in de regio over mogelijk te 
organiseren activiteiten.  
 

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 
gevonden hebben, 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. 
Aangezien dit in de komende jaren zal zijn, zullen we deze locatie in het achterhoofd houden. 
 

Wonen en leefbaarheid 

Brakels Eng 

Afgelopen maandag heeft de commissie overleg gehad met de gemeente. Het bodemonderzoek op 
het Brakels Eng heeft geen verrassende resultaten opgeleverd. Hierna zal het plan 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. 
 
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. 
 
 
 

http://www.landvancuijkwoont.nl/

