
 

 

 
 

Info dorpsraad Oeffelt 

Afscheid burgemeester van Soest 

Op zaterdagmiddag 30 oktober heeft ex-burgemeester van Soest Oeffelt bezocht in het kader van 

zijn afscheidstoer. Deze toer begon om 14.00 bij het Veerhuis met een stoombus, waarna er gestopt 

werd bij een Maasheggenvlecht team. Vervolgens werd er koers gezet naar de kerk, waar de gilde en 

de beide koren een optreden verzorgd hebben en er een boom geplant werd. De volgende halte was 

de basisschool waar groep 8 een rap deed en de school ontruimd werd door de brandweer. Vanaf 

het brandweerplein werd de burgemeester muzikaal begeleid door de hofkapellen naar de 

Kleppenburg. Daar vormden leden van diverse verenigingen een erehaag voor de burgemeester. De 

middag eindigde in de Kleppenburg met optredens van fanfare de Vriendenkring en Peer en Geer.  

Deze middag werd wederom aangetoond dat een klein dorp toch groot kan zijn. Het gaat te ver om 

iedereen persoonlijk te noemen, maar iedereen die meegewerkt heeft om deze middag tot een 

succes te maken, heel erg bedankt !! 

Verkeerssituatie Kerkstraat – Katsestraat  

 

Kernencv 

Een groep enthousiaste inwoners van Oeffelt heeft in oktober het opstellen van het kernencv van 

Oeffelt afgerond. In dit kernencv staan de, volgens deze groep, sterke punten en de zwakke punten 

van de kern Oeffelt. Bij de focuspunten staat aangegeven wat de mogelijke rol van de gemeente, de 

dorpsraad en de inwoners kan zijn bij ieder punt. De kernencv’s van alle kernen van de nieuwe 

gemeente Land van Cuijk zal eind van dit jaar aangeboden worden aan B&W en de gemeenteraad 

van de gemeente Land van Cuijk. Als je geinteresseerd bent in het kernencv van Oeffelt dan kan je 

dat vinden op: www.ons.landvancuijk.nl onder de kop Uw dorp/wijk.  

Zorg, Welzijn en Jeugd 

Plan Brakels Eng 

Maandag 13 september heeft de commissie een gesprek met de gemeente naar aanleiding van alle  

Dierenweide Raamhof 

Begin november heeft de dorpsraad samen met de buurtvereniging Raamhof, die het beheer van de 

dierenweide op zich wil gaan nemen, een gesprek gehad met de gemeente om duidelijkheid te 

krijgen over wie waar verantwoordelijk voor is en het bijbehorende financiële plaatje.  De gemeente 

heeft toegezegd hier duidelijkheid in te verschaffen. Er van uitgaande dat dat daadwerkelijk gebeurd 

en naar tevredenheid is de buurtvereniging, dan is de toekomst van de dierenweide veilig gesteld. 

http://www.ons.landvancuijk.nl/


 

 

Tot slot wenst de dorpsraad iedereen een gezond en gelukkig 2022 toe ! 

 


