
 

 

 

Dorpsraad Oeffelt 

In een eerdere Heraut hebben wij al vermeld dat er een aantal commissies opgericht zijn door de 

dorpsraad. De commissies, hun leden en hoe ze te bereiken zijn staat in onderstaand schema. 

 

Commissie Mailadres  Leden   
Algemeen Bestuur info@dorpsraadoeffelt.nl Jan van 

Gelder 
Gertjan 
Coenen 

Marcel 
Rutten 

 

PR & Communicatie pr@dorpsraadoeffelt.nl Hans 
Kersten 

Inge 
Miggiels 

Maaike Jans Rinze 
Verhoeven 

Verkeer, Openbare 
ruimte & veiligheid 

vorv@dorpsraadoeffelt.nl Paul van 
Zwam 

Marcel 
Rutten 

Freek 
Willems 

Arnoud van 
Keijsteren 

Zorg, Welzijn & Jeugd zwj@dorpsraadoeffelt.nl Inge 
Miggiels 

Maaike Jans Maaike 
Coenen 

 

Natuur, Milieu & 
Duurzaamheid 

groen@dorpsraadoeffelt.nl Gertjan 
Coenen 

Paul van 
Zwam 

Bas Miggiels  

Wonen & Leefbaarheid wonen@dorpsraadoeffelt.nl Freek 
Willems 

Maaike 
Coenen 

Erik Lanting Rob Jilisen 

Sport, Recreatie, 
cultuur & evenement 

Nog niet bekend Marcel 
Rutten 

Arnoud van 
Keijsteren 

Rinze 
Verhoeven 

 

Financieel & 
bedrijvigheid 

financieel@dorpsraadoeffelt.nl Bas Miggiels Hans 
Kersten 

Erik Lanting  

 

Brakels Eng 

Een week na de informatieavond over het plan de Haven heeft de gemeente Boxmeer een druk 

bezochte informatieavond georganiseerd over het bouwplan Brakels Eng. De dorpsraad zal samen 

werken met de gemeente Boxmeer bij de verdere ontwikkeling van het bestemmingsplan.  

 

We hebben ook signalen ontvangen van inwoners die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid 

als gevolg van de toename van het bouwverkeer voor het plan de Haven en het plan Brakels Eng. Dit 

zal de dorpsraad meenemen in het overleg met de gemeente. 

 

Als u zaken heeft waarvan u vindt dat deze meegenomen moeten worden bij de ontwikkeling van het 

bestemmingsplan Brakels Eng kunt u die doorgeven aan een van de dorpsraadsleden of via 

wonen@dorpsraadoeffelt.nl 

 

Cuijkseweg 

De losliggende banden naast de Cuijkseweg zijn al vanaf het begin een grote bron van ergernis voor 

de automobilisten en omwonenden. Na langdurig overleg met de gemeente is er inmiddels besloten 

om dit goed op te gaan lossen. De werkzaamheden zullen in week 35 van start gaan en naar 

verwachting 2 tot 3 weken gaan duren.  
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Kernenplan Oeffelt 

Zoals bekend gaat de gemeente Boxmeer per 1 januari 2022 op in de gemeente Land van Cuijk. 

Vanuit de gemeentes is het verzoek aan iedere kern gericht om een bouwteam samen te stellen. De 

taak van dit bouwteam is om, in ons geval voor Oeffelt, in brede zin de sterke en zwakke punten te 

inventariseren en deze punten te beoordelen op prioriteit (wat zou er als eerste aangepakt moeten 

worden). Onderwerpen zouden kunnen zijn: woningbouw, leefbaarheid, openbaar vervoer, natuur, 

sport, toerisme enzovoort.  

De plannen van alle kernen samen worden gepresenteerd aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk, 

die vervolgens gaat bepalen wat er uitgevoerd kan gaan worden en wat (voorlopig) niet. 

Het bouwteam van Oeffelt is zodanig samengesteld dat er een goede balans is tussen jong en oud, 

man en vrouw, nieuwe inwoners en inwoners die al langer in Oeffelt wonen. Om privacy redenen 

kunnen we niet alle namen van de leden van het bouwteam vermelden.  

 

De leden van het bouwteam Oeffelt die wij wel kunnen vermelden zijn: 

Rinze Verhoeven 

Mathijs van Gelder 

Marjolein de Jager 

Mieke Kersten 

Rineke Gregoire 

Carla Soesbergen-Kuipers 

Peter Coenen 

Louis Titselaar 

Hans Tijssen 

Ricky Willems 

Twan Kerstens 

Marcel Jans 

Jan van Gelder 

Hans Kersten 

 

De eerste formele bijeenkomst van dit team is op donderdag 9 september en de tweede bijeenkomst 

op dinsdag 19 oktober.  

 

Als u als inwoner van Oeffelt suggesties of wensen t.a.v. de sterke en/of zwakke punten van de kern 

Oeffelt kunt u dat doorgeven aan een van de leden van het bouwteam. 

 

Dierenweide Raamhof 

Helaas hebben de huidige beheerders van de dierenweide bij de Raamhof te kennen gegeven er mee 

te stoppen. De gemeente is op zoek naar inwoner(s) van Oeffelt die bereid zijn het beheer over te 

nemen. Als u daar in geïnteresseerd bent kunt u dat doorgeven aan een van de dorpsraadsleden of 

via info@dorpsraadoeffelt.nl 

 

 

Leefbaarheidsfonds 

In de vorige Heraut stond een artikel over het leefbaarheidsfonds dat opgericht is door de dorpsraad. 

Als je hier een aanvraag voor in wilt dienen maak dan gebruik van het formulier in de vorige Heraut 

of vraag het formulier op via financieel@dorpsraadoeffelt.nl 
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