
 

 

 
 

Info dorpsraad Oeffelt 

Afscheid burgemeester van Soest 

Op zaterdagmiddag 30 oktober zal ex-burgemeester van Soest Oeffelt bezoeken in het kader van zijn 

afscheidstoer. Het programma begint om 14.00 uur en zal vanaf ongeveer 16.00 uur eindigen in de 

Kleppenburg. Alle verenigingen en stichtingen in Oeffelt zijn inmiddels hiervoor benaderd.  

Verkeerssituatie Kerkstraat – Katsestraat  

Er is een aantal weken geleden een brief uitgestuurd naar 60 adressen van beide straten. In deze 

brief werden de zorgen geuit over het zware verkeer in beide straten en het effect op de 

verkeersveiligheid. Door de bouwplannen Brakels Eng en de Haven is de verwachting dat deze 

situatie alleen maar verslechtert. Op deze brief hebben 25 gezinnen gereageerd, waarvan 20 

mensen willen gaan meedenken in mogelijke oplossingen. Volgens Gert Jan Bardoel bij voorkeur een 

structurele oplossing ook voor in de toekomst, dus geen tijdelijke oplossing voor de duur van de 

bouwplannen. Op maandag 13 september is er een bijeenkomst die ook door leden van de 

dorpsraad bezocht zal worden. 

Kernencv 

Donderdag 9 september heeft het bouwteam de aftrap gehad van het opstellen van het kernencv 

van Oeffelt. In dit kernencv zullen de sterke punten en de zwakke punten van de kern Oeffelt 

opgenomen worden. 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.  

Zorg, Welzijn en Jeugd 

We zijn blij dat Marian van Heusden besloten heeft bij de dorpsraad te komen. Marian zal zitting 

nemen in de commissie Zorg, Welzijn en Jeugd. 

Plan Brakels Eng 

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

reacties die binnengekomen zijn t.a.v. plan Brakels Eng. Op de enquête hebben 86 mensen 

gereageerd. 

Dierenweide Raamhof 

Door een gebrek aan vrijwilligers komt het onderhoud aan de dierenweide en de verzorging van de 

dieren in gevaar. Gelukkig is er o.a. interesse vanuit de buurt om dit op te pakken. Er zullen echter 

financiële middelen moeten komen die er nu niet zijn. Er wordt een overzicht met eisen en wensen 

opgesteld die vervolgens door de dorpsraad naar de gemeente gestuurd wordt. 


