
 

 

 
 
 

Info Dorpsraad Oeffelt  
 

Zorg, Welzijn en jeugd 

Samen Soepen 
Op maandag 3 oktober heeft het Samen Soepen evenement plaatsgevonden op de basisschool. Dit 
evenement werd georganiseerd door de dorpsraad in samenwerking met Sociom , de basisschool en een 
groepje ouderen en kleinkinderen. De kinderen hadden ’s morgens (heel lekkere) soep gemaakt die 
vervolgens samen met ouderen die zich aangemeld hadden werd opgegeten. De groep van 24 deelnemers 
was heel erg enthousiast over dit initiatief. Dit initiatief zal volgend jaar herhaald worden. 
 
Fittest 
Voor de Fittest zijn er 89 aanmeldingen ontvangen, er is helaas echter maar plaats voor 70 deelnemers. Er 
zijn lokale sponsoren gevonden voor versnaperingen en snoep voor de vele vrijwilligers die die dag nodig 
zijn. Minpunt is dat niet iedereen van de doelgroep (60 jaar of ouder) de brief van de gemeente ontvangen 
heeft. Dit wordt teruggekoppeld naar de gemeente door de werkgroep. 
 

Natuur, milieu en duurzaamheid 

 De commissie heeft zich gebogen over aandachtspunten die op korte en langere termijn mogelijk opgepakt 
gaan worden. Dat zijn: 

• Vergroenen van speeltuintjes 

• Organiseren van een energie café  

• Plaatsing van een waterpunt door Brabant Water 

• Groenonderhoud trimbaan/visvijver (trimbaan is gebeurd, visvijver komt in bestek van IBN) 

• Doortrekken wandelpad brandweerkazerne naar Scharmolen, spoorlijn en Hoogvelt. 

• Organisatie schoonmaak dag 2023 
   

Wonen en leefbaarheid 

De Haven 

De termijn voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan is afgerond. Het is op dit moment nog niet bekend 
of hier nog reacties op gekomen zijn. 

Brakels Eng 

Dit proces loopt niet soepel. De informatiebijeenkomst die gepland stond voor begin oktober is uitgesteld 
naar medio november. Een van de redenen is dat het proces rondom de noodzakelijk grondruil als gevolg 
van de spuitzone van 50 meter toch problematischer is dan verwacht. 
  
Caravanstalling 
Ook hier geldt dat de ontsluiting van het terrein toch meer problemen oplevert dan men in eerste instantie  
gedacht had. 


