
 

 

 
 

 
Info Dorpsraad Oeffelt  

 
 

Bezoek wethouder Antoinette Maas 

 Voorafgaand aan de vergadering hebben we met wethouder Antoinette Maas, gebiedsmakelaar Teun van 
Gelder en contactfunctionaris Arno van Haren van de gemeente Land van Cuijk een rondrit gemaakt door 
Oeffelt. Het doel was om deze delegatie van de gemeente een beeld te geven van de zaken die spelen in en 
rondom Oeffelt. 
 
De zaken die onder de aandacht gebracht zijn: 
Woningbouw: de plannen Brakels Eng, de Haven en de caravanstalling 
Verkeersveiligheid: oversteek bij de molen, de hoge snelheid van verkeer en dus gevaarlijk oversteken op 
de Hapseweg, de onoverzichtelijke situatie op de rotonde o.a. door de aanwezigheid van het kunstwerk en 
de oversteek van Urlingsestraat naar het Hoogeind. 
Recreatie: mogelijk recreatiegebied aan de Maas ter hoogte van de camping/Veerhuis. 
Groen: in het algemeen het ontbreken van gemeentelijk groen in de kern. 
 
Natuurlijk zijn er ook positieve punten besproken zoals de aanpassing van de Cuijkseweg, ons UNESCO 
werelderfgoed de Maasheggen en tot slot de nieuwe ruimte van Mannekino in de Kleppenburg. 
De delegatie gaf aan met deze rondleiding en de toelichtingen een heel goed beeld gekregen te hebben 
wat er in Oeffelt allemaal speelt. 
 
Mededeling 
Gertjan Coenen stopt als secretaris van de dorpsraad en wordt opgevolgd door Hans Kersten.  
Gertjan wordt hartelijke bedankt voor zijn jarenlange inzet, hij is sinds begin 2012 secretaris geweest van 
de dorpsraad. Gertjan blijft wel lid van de dorpsraad.  
 
PR-communicatie 
De commissie gaat een fietstocht organiseren voor nieuwe inwoners van Oeffelt om hen kennis te laten 
maken met alle mooie en interessante plekken in Oeffelt. De eerste fietstocht zal waarschijnlijk in het 
voorjaar van 2023 plaats gaan vinden. 
 

Openbare ruimte, verkeer, veiligheid 

Pad achter brandweerkazerne 

Er is meerdere malen met de gemeente contact geweest over het pad achter de brandweerkazerne en de 
aansluiting op de Houwsestraat. De helling is daar nog steeds te steil. De communicatie met de gemeente is 
hierbij niet goed verlopen. Op verzoek wilden wij aanwezig zijn bij de aanpassingen, maar dit is zonder 
bericht uitgevoerd. Daardoor is het nog steeds niet goed. Dit is genoteerd door de delegatie en zal intern 
worden besproken bij de gemeente.  



 

 

Openbare laadpalen elektrische auto’s  

Wij hebben nog geen reactie gehad vanuit de gemeente voor het verzoek op meer openbare elektrische 
laadpalen in Oeffelt.  
 

Zorg, Welzijn en jeugd 

Met de volgende punten is de commissie ZWJ bezig: 

• Verbindingen leggen tussen verschillende organisaties en verenigingen 

• Mannekino heeft nieuwe plek gekregen met veel activiteiten 

• Fittest wordt binnenkort uitgevoerd.  

• SWOGB, Zorgcoöperatie, Sociom, KBO worstellen ermee hoe en wanneer ze samen kunnen werken. Dit 
wil de commissie nog gaan verbeteren. 

• Bij het Klepke loopt de aanvraag nog van de financiering. Daarvoor is contact met verschillende 
fondsen.   

 
Natuur, milieu en duurzaamheid 

Energie café 

De commissie heeft contact gehad met de gemeente om een energie café voor Oeffelt te gaan organiseren.  

Groen 

Voor het groen in Oeffelt hebben we de gedachte om dit verder uit te gaan werken in een plan voor de 
toekomst. Vanuit de gemeente wordt aangegeven om samen met de gemeente hier naar te gaan kijken. De 
commissie zal met de hierover contact opnemen met de gemeente. 
  

Wonen en leefbaarheid 

Brakels Eng 

De gemeente heeft aangegeven de grondprijs te willen verhogen van € 240 naar € 270 per m2. Vanuit de 
dorpsraad is het standpunt dat de oorspronkelijke prijs van de grond gehandhaafd moet blijven. We 
hebben namelijk zorgen over starters en alleenstaanden die door deze hogere grondprijs nog moeilijker 
aan een huis kunnen komen. Er is gekeken door de gemeente naar marktconforme grondprijzen. 
Wethouder Maarten Jilissen gaat over de grond en de prijzen ervan.  
De bouw op Brakels Eng zal waarschijnlijk in Q4 van 2023 van start gaan.  
 
Sport, recreatie, cultuur en evenement 
Met de sport coördinator Thomas Peters Weem zal contact opgenomen over uitleg van de sportcafés. Dit 
om te gaan kijken hoe de verenigingen mogelijk samen kunnen gaan werken in de toekomst. 
  
Rondvraag 
 
- Is het een idee dat de haag langs de N264 parallel aan de Dorpsstraat bijgehouden gaat worden door 

de gemeente i.p.v. de provincie. Nu is het vaak erg onveilig, voornamelijk bij de rotonde. Arno zal 
hierover contact opnemen met de afdeling om dit te bekijken.  

- Van het achterstallig onderhoud aan de Brouwerstraat is melding gemaakt bij de gemeente. Tot nu toe 
hebben we nog geen reactie ontvangen. Daarom zal dit op de WIU lijst gezet worden.  

- Rinze Verhoeven geeft aan te zullen stoppen als dorpsraadslid. Gezien de drukte met zijn eigen bedrijf 
kan hij het niet meer combineren met zijn functie als dorpsraadslid.  

- Antoinette Maas bedankt ons voor het inzicht in ons werk als dorpsraad. Ze is onder de indruk van de 
grote betrokkenheid en de grootte van de groep.  


