
 

 

 
 

 
Info Dorpsraad Oeffelt  

 
 

Dorpskrant Oeffelt 

 Een delegatie van het bestuur van de Dorpskrant Oeffelt is aanwezig om een toelichting te geven. Ze 
hebben veel positieve reacties gehad op de eerste uitgave na het stoppen van de Heraut. Er is in een 
korte periode (6 weken) veel gedaan. Op dit moment is de notaris de statuten aan het opstellen. Er is 
verder veel aanbod voor stukken die geplaatst kunnen worden. Het is passen en meten in het blad. 
Financieel is nog onduidelijk wie er sponsor is geweest van de Heraut en wat de afspraken waren. 
Het nieuwe bestuur heeft daarom besloten om opnieuw te beginnen met het aantrekken van 
adverteerders en sponsoren . Er is gekozen voor een stichting i.p.v. een vereniging als 
organisatievorm. Het bestuur wil een vrienden van de dorpskrant actie opzetten om extra sponsoring 
binnen te halen bij de inwoners in Oeffelt. Daarnaast is er de vraag of er vanuit de dorpsraad nog een 
jaarlijkse bijdrage gedaan kan worden, gezien het aantal pagina’s dat we elke keer gebruiken. De 
dorpsraad heeft daarmee ingestemd.  
 

Openbare ruimte, verkeer, veiligheid 

Brief werkgroep Kerkstraat-Noord/Katsestraat 

Vanuit de werkgroep is een brief ontvangen door de bewoners in de straat dat de werkgroep op dit 
moment in ruste gaat en afwacht wat er gaat komen. In de brief is de mening van de dorpsraad 
netjes verwoord.  

Verkeerssituatie Venneke  

De situatie rondom het Venneke is opnieuw besproken in de dorpsraad. De smalle eenrichtingsweg 
in combinatie met fietsers en voetgangers vanuit beide richtingen zorgt voor een onwenselijke 
situatie.  Ne enige discussie kwam er geen duidelijk standpunt vanuit de dorpsraad. Daarom is er 
besloten een enquête op te zetten voor de inwoners van Oeffelt waarin onveilige verkeerssituaties 
en andere ongewenste zaken op het gebied van openbare ruimte aangegeven kunnen worden, 
waarbij dan ook mogelijke oplossingen aangedragen kunnen worden. Met de uitkomsten van de 
enquête zal de dorpsraad naar de gemeente gaan.  

Verwachte parkeerproblemen als gevolg van Brakels Eng 2  

Het door bewoners aangedragen punt van te verwachten parkeerproblemen in bestaande straten 
grenzend aan Brakels Eng 2 is behandeld in het gesprek met wethouder de Bruin. Haar feedback was 
dat dit een bestaand probleem is en niet wordt veroorzaakt door de nieuwe woningen. Het is een 
parkeerprobleem in een bestaande wijk. Daarom moet dit punt in het najaar benoemd worden op de 
WIU lijst.  
 



 

 

Zorg, Welzijn en jeugd 

Langer thuis wonen 
De Langer Thuis bijeenkomst heeft op 24 mei plaatsgevonden. Er waren 30 personen bij aanwezig. Er 
is aandacht geweest voor een Woonscan en uitleg gegeven hoe je jouw Zorgcirkel kan bepalen. Dit is 
de aftrap geweest en er zullen meerdere bijeenkomsten gaan volgen. 
 
Natuur, milieu en duurzaamheid 
 
Bloemen op de dijk 
In andere dorpen is er aandacht geweest voor meer bloemen en zaden op de dijk voor meer 
biodiversiteit. Er is contact geweest met het Waterschap of dat ook rondom Oeffelt mogelijk zou zijn, 
echter dit bleek geen succesvolle proef van het waterschap en is daarom ook stopgezet.  
 

Wonen en leefbaarheid 

Gesprek met wethouder de Bruin 

Op 24 mei heeft de commissie een gesprek gehad met wethouder De Bruin, gebiedsmakelaar Teun 
van Gelder en de woningbouw ambtenaren. In het overleg is gesproken over de voortgang van de 
diverse plannen en over het Didam Arrest.  
 
Bij het Brakels Eng is de spuitzone het grootste probleem. Er is een juridisch onderzoek geweest en 
daaruit volgt dat er 50 meter bufferzone moet zijn tussen de bomenkweker en de woonwijk. De 
gemeente is op dit moment bezig om het probleem van de spuitzone op te lossen. Het is de hoop en 
verwachting dat dit in augustus rond is. Er is al wel gestart met het schrijven van de 
bestemmingsplannen.  
 
Daarnaast is er een archeologisch onderzoek geweest met als resultaat dat er nog nader onderzoek 
plaats moet vinden. Dit betreft echter maar een klein gebied.  
 
De vraag is gesteld aan de gemeente waarom in andere dorpen wel gebouwd wordt, maar (nog) niet 
op plan Van Elk en plan de Haven. Daarop zal de gemeente nog terugkoppeling geven.  
.  
Voor het CPO / Didam Arrest heeft de gemeente ook terugkoppeling gegeven. In beginsel is iedereen 
gelijk voor de wet en moet dus iedereen gelijke kansen hebben om grond te kunnen kopen. De 
dorpsraad is aan het kijken naar verschillende vormen en hoe dit voor de inwoners van Oeffelt het 
beste uit kan vallen. 
  
Rondvraag 
 
Er is een vraag binnen gekomen hoe op dit moment het beheer geregeld is van de 
evenementenborden langs de doorgaande wegen. Het beheer van dit portaal is nu in handen van de 
gilde. Er zal contact opgenomen worden met de gilde of zij dit ook voor andere verengingen 
kunnen/willen doen. 
 
 
 
 
 
 
 


