
 

 

 
 

 
Info Dorpsraad Oeffelt  

 
 

Provincie Brabant – Ruimte voor de Maas bij Oeffelt 

Vanuit de provincie is een delegatie aanwezig en die uitleg geeft over de het proces om tot uitvoering 
van het project Ruimte voor de Maas over te gaan. Er is in het verleden gekozen voor een open 
stroomdal. Daaruit zijn 2 varianten verder uitgewerkt. Daarover heeft Bas een vraag m.b.t. de hogere 
gronden na de Viltsche Graaf. Dit zou alleen een probleem geven bij extreem hoge waterstanden. 
  
Variant 1 is een de weg op huidige hoogte maar met een functioneel ingerichte weerdverlaging. 
Variant 2 is met een verhoogde weg met meer landschappelijke inpassing. Bij variant 2 wordt de 
Kruisstraat afgesloten van de N264. 
  
Op 7 april is een werkbijeenkomst geweest waar de dorpsraad bij aanwezig was. Daarin zijn beide 
varianten behandeld. Er zijn twee koppelkansen ingebracht vanuit de deelnemers. Dit zijn : 
1. de dijkversterking ter plaatse van de Urlingsestraat/Hoogeind/N264 en  
2. de compensatie van de Maasheggen die verdwijnen door de aanpak van het gebied.  
 
Een derde koppelkans, verbreding van het fietspad op de brug, is niet meegenomen. Hiervoor is 
medewerking van Rijkswaterstraat nodig die er op dit moment (nog) niet is.  
 
Uit de bijeenkomst met de buurt is naar voren gekomen dat er veel zorgen zijn vanuit de buurt m.b.t. 
de koppelkans voor het verhogen van de dijk. Dit zal onder andere gevolgen hebben voor het 
Waterschap, omdat de dijk van hen is. Het streven is om rond september tot een juiste variant te 
komen. Deze variant zal samen met de buurt opgepakt gaan worden door de provincie.  
 

PR – communicatie 

 
Dorpskrant Oeffelt 
De nieuwe Dorpskrant Oeffelt is uitgekomen.  Er is een heel mooi resultaat bereikt door de nieuwe 
groep vrijwilligers die dit in zeer korte tijd hebben weten te realiseren. Onze complimenten aan deze 
groep! 
 

Openbare ruimte, verkeer, veiligheid 

Brief werkgroep Kerkstraat-Noord/Katsestraat 

Er is een brief binnen gekomen vanuit werkgroep Kerkstraat-noord/Katsestraat. Daarin wordt 
gevraagd of de dorpsraad hen wil steunen in het aanleggen van een bouwweg naar de nieuwe 
woonwijk. De commissie Wonen is al langere tijd in overleg met de gemeente om een bouwweg 
mogelijk te maken. 



 

 

Verkeerssituatie Venneke  

Er is contact geweest met de gemeente over mogelijkheden om deze weg veiliger te maken voor 
fietsers en wandelaars die in beide richtingen gebruik mogen maken van de weg. Er zijn diverse 
mogelijkheden om de weg veiliger te maken. Daarvan is afsluiten voor autoverkeer de meest 
rigoureuze en permanente oplossing. Een discussie volgt of de permanente afsluiting wel het 
resultaat bereikt van wat we willen bereiken, namelijk het veiliger maken van de weg. Dit punt wordt 
nog aangehouden en er zal bekeken worden of er andere oplossingen zijn.  

Rotonde  

Op de rotonde is al een tijd niks aangeplant. Dit blijkt te komen door zogenaamd kweekgras. Dit is 
een aantal keren behandeld en zou binnenkort opgelost moeten zijn. Vraag is wat we met het 
monument willen op de rotonde i.v.m. de onoverzichtelijke situatie die dit monument veroorzaakt 
met gevaar voor de veiligheid van fietsers en wandelaars.  Fietsers hebben voorrang op deze 
rotonde, maar voetgangers niet.  
 

Zorg, Welzijn en jeugd 

Fittest 

Op 14 juni zal er een voorbereidend gesprek zijn in de Kleppenburg om 20.00 uur om de fittest nieuw 
leven in te roepen. Deze zal ergens in oktober gaan plaatsvinden als alles goed gaat. Voor de 
voorbereiding zijn er nog mensen nodig. 

Langer thuis wonen 
Op 24 mei zal er een bijeenkomst georganiseerd gaan worden door KBO Oeffelt. Het is een initiatief 
van KBO’s van het Land van Cuijk, SWO met ondersteuning van Mooiland, Pantein en Sociom. Er zal 
ingegaan worden op de mogelijkheden en benodigdheden om langer thuis te kunnen blijven wonen. 
De middag is bedoeld voor alle senioren van 55 jaar en ouder. 
 
Sport, recreatie, cultuur en evenement 
 
Pad achter brandweerkazerne 
Voor het pad achter de brandweerkazerne naar de Houwsestraat is op dit moment geen 
zichtbaarheid vanaf de rotonde. Er is contact geweest met de gemeente, maar het is op dit moment 
niet duidelijk wie er voor verantwoordelijk is binnen de gemeente. Dus ook niet waar het geld 
vandaan moet gaan komen. Tevens is de oprit naar de Houwsestraat nog te steil, ondanks eerdere 
aanpassingen. Er zal een aanvraag ingediend worden bij de gemeente voor doortrekken van het 
wandelpad naar de verharde strook op het evenemententerrein.  
 

Wonen en leefbaarheid 

Brakels Eng 

Er is een gesprek geweest met de gemeente over de vertraging van plan Brakels Eng..  
In overleg met de bomenkwekerij ten noorden van het Brakels Eng is aanvullend onderzoek verricht, 
ter borging van een gezond en veilig leefklimaat. Momenteel heerst nog onduidelijkheid over de te 
bewaren afstand tussen het plangebied en de bomenkwekerij (de spuitvrije zone). Er wordt gezocht 
naar mogelijke oplossingsrichtingen, waarbij nadere afstemming nodig is met verschillende partijen. 
De gemeente hoopt daar eind tweede kwartaal / begin derde kwartaal meer duidelijkheid over te 
kunnen geven.  Tevens blijkt het archeologisch onderzoek langer te duren, er zijn archeologisch 
behoudenswaardige materialen aangetroffen. Nader onderzoek hiernaar zal in het derde kwartaal 



 

 

hopelijk afgerond zijn. Eind 2022 zal er pas uitgifte mogelijk zijn. Vanwege deze vertraging zal er geen 
CPO bijeenkomst zijn op korte termijn. Hiervoor hadden zich al veel mensen aangemeld.  
 
SWO – Haven en Plan van Elk 
Door de grote drukte bij de gemeente lopen deze plannen ook vertraging op.  
 
Gesprek met wethouder de Bruin 
Op 24 mei heeft de commissie een overleg met wethouder De Bruin. 
 
Financieel en bedrijvigheid 

Leefbaarheidsfonds 

Toegekende aanvragen vanuit het leefbaarheidsfonds: 
Dorpskrant Oeffelt heeft een bijdrage aangevraagd voor de oprichting van een stichting/vereniging. 
Deze aanvraag is toegekend.  
De Zorgcoöperatie Oeffelt heeft een bijdrage aangevraagd voor de bouw van een stalling voor de 
DUO-fiets bij de Kleppenburg.. Ook deze aanvraag is toegekend. 
Met betrekking tot de Dierenweide Raamhof dient het contract tussen de buurt en de gemeente nog 
aangepast te worden. 
 
 
Rondvraag 
Helaas hebben Bas Miggiels (na 22 jaar!) en Maaike Jans kenbaar gemaakt te (gaan) stoppen met de 
dorpsraad. Wij willen beide heel erg bedanken voor hun enorme inzet en inbreng voor de Dorpsraad 
en de Oeffeltse gemeenschap. 


