
 
 

 
Info Dorpsraad Oeffelt december 2021 

 
 

PR – communicatie 

 

Vergaderdata Dorpsraad 2022 
5 januari - 2 februari - 2 maart - 6 april - 11 mei  - 1 juni - 7 september - 5 oktober - 2 november - 7 
december 

 
Website 
De dorpsraad is bezig met het opzetten van een nieuwe website. Deze zal waarschijnlijk in januari 
klaar zijn, en is dan bereikbaar via www.oeffelt.info. Nadere informatie hierover volgt nog.  
 

Openbare ruimte, verkeer, veiligheid 

Metingen Cuijkseweg, Kerkstraat en Katsestraat 

De metingen die verricht zijn door de gemeente in het kader van de verkeersveiligheid hebben de 
onderstaande resultaten opgeleverd: 

• Cuijkseweg 2015 voor uitvoeren maatregelen: 71 km/h 

• Cuijkseweg 2021 na uitvoeren maatregelen: 57 km/h 

• Katsestraat: 34 km/h 

• Kuiperstraat: 38 km/h 

• Kerkstraat-noord vooraan: 40 km/h 

• Kerkstraat-noord lm 17: 28 km/h 

• Kerkstraat-zuid: 37 km/h 
 
Door de aanpassing van de Cuijkseweg is er een grote daling van de gemiddelde snelheid bereikt, van 
gemiddeld 71 km/h naar 57 km/h, een daling van 20% ! 
 
In de overige straten wordt incidenteel wel te hard gereden, maar niet dusdanig dat er volgens de 
gemeente aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt 

Op 18 november zijn er 3 werkateliers geweest. De dorpsraad heeft deelgenomen aan de 
werkateliers over het verkeer/wegen. Bij de bijeenkomsten waren veel mensen aanwezig vanuit de 
overheid. Er is veel gesproken over de zogenaamde meekoppelkansen, wat kan er tegelijk met het 
project Ruimte voor de Maas uitgevoerd worden? Daarvoor moet wel geld beschikbaar komen vanuit 
de provincies, gemeentes of andere overheden. Dan pas kan dit meegenomen worden in het plan. 
Op 25 november is er een 2e middag geweest. Daarin zijn twee plannen gepresenteerd. Heikel punt 
bij het geheel is het fietspad op de brug i.v.m. besluitvorming bij onder andere Rijkswaterstaat, die 

http://www.oeffelt.info/


eigenaar van de brug is. Nu worden de plannen verder uitgewerkt tot een definitief plan. Op 14 april 
en 16 juni zijn er weer nieuwe bijeenkomsten gepland. De dorpsraad heeft duidelijk aangegeven dat 
de situatie rondom de Urlingsestraat/Hoogeind ook meegenomen moeten worden in het ontwerp in 
verband met de onveilige oversteek/kruising.  

 

Zorg, Welzijn en jeugd 

Parkeren auto’s bij de basisschool 

Bij de dorpsraad is er een bericht binnen gekomen dat bij het halen en brengen van kinderen rondom 
de start en eindtijden van de basisschool er heel veel auto’s aanwezig zijn. Dit zorgt voor onveilige 
situaties. Dit is gemeld bij de school. Er zijn diverse oorzaken te benoemen zoals het gedrag van 
ouders en veel parkerende ouders direct bij school. In de nieuwsbrief is hier nog aandacht aan 
besteed. Het blijkt dat het parkeerverbod bord verkeerd staat. Tevens begint het ook een probleem 
in de Nieuwsstraat te worden. De dorpsraad zal samen met een verkeerskundige van de gemeente 
de situatie gaan bekijken. 
  

Natuur, milieu en duurzaamheid 

Plan Boom 

Op zaterdag 26 november heeft er een actie van Plan Boom plaatsgevonden op portaal De Vilt. 
Daarbij zijn bomen uitgedeeld om te planten in je eigen tuin.  
  

Wonen en leefbaarheid 

Brakels Eng 

De gemeente wil dit jaar de procedure in gang gaan zetten. Er is veel input gegeven vanuit de 
omwonenden en hierdoor is ook wat vertraging ontstaan. De onderzoeken zijn wel al gestart op het 
terrein. De planning van de gemeente is nu om eind medio 2022 de bestemmingsplan procedure te 
hebben afgerond. Dan zal eind 2022 begonnen worden met de uitgave van de grond.  
 
Op dit moment is er een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de commissie wonen van de 
dorpsraad. Er zijn in totaal 58 kavels om uit te geven. Daarvan wil de gemeente 25 kavels voor CPO 
uit gaan geven, om zo inwoners van Oeffelt de gelegenheid te geven daar te kunnen laten bouwen. 
In januari wil de commissie een bijeenkomst voor de CPO gaan organiseren.  
 
Er is melding gemaakt bij de gemeente dat niet alles behandeld is/wordt aan opmerkingen/bezwaren 
van de omwonenden. Dat is niet de bedoeling heeft de gemeente aangegeven. Verder is het contact 
met de gemeente goed te noemen.  

SWO Haven 

Het proces tot het komen van een bestemmingsplan blijkt langer te duren. Het blijkt dat dit komt 
door drukte bij de gemeente. Om de drukte te gaan oplossen, wil de gemeente geld van de provincie 
gaan gebruiken om de capaciteit van de afdeling te vergroten. Inmiddels is er een aanvang gemaakt 
met de sloop van de Haven  

Plan van Elk 

Het plan staat in de steigers en het is op hoofdlijnen klaar. De plannen zullen in de procedure 
gebracht gaan worden bij de gemeente. Maar hier speelt hetzelfde als bij de Haven, namelijk 
personeelstekort bij de gemeente.   



 

Sport, recreatie, cultuur, evenementen 

Oeffeltse Ommetjes 

De dorpsraad heeft contact gehad met de gemeente over de Oeffeltse Ommetjes. Het blijkt dat op 
drie punten dit stil ligt. Het eerste punt is de kwestie rondom het wel/niet afsluiten van de weg op 
het Hoogeind, deze weg maakt deel uit van het wandelknooppunten netwerk. Als deze weg 
afgesloten wordt wijzigen ook de routes. Daarnaast werkt het toerisme Brabant aan een nieuw 
uiterlijk voor alle borden in de provincie Brabant. En als laatste gaat de prioriteit van de gemeente 
eerst uit naar het aanpassen van alle borden als de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit is. 
Wanneer er duidelijkheid is over de eerste twee punten  zal Oeffelt als een van de eerste aan de 
beurt zijn om de Ommetjes te realiseren.  
 

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


