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PR – communicatie 

 
Website 
Wij brengen graag de de website van de dorpsraad Oeffelt onder jullie aandacht. De website bevat 
informatie voor dorpsgenoten en eenieder die belangstelling heeft in de ontwikkelingen in ons 
prachtige dorp. Samen met Luuk Jansen (uit Oeffelt) van het bedrijf Applepie uit Uden heeft de 
commissie deze website van en over de dorpsraad gebouwd. Hier kunt u van alles vinden wat de 
dorpsraad doet, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. Ook kunt u gemakkelijk vinden bij 
wie u moet zijn wanneer u een vraag heeft of iets anders wilt weten/overleggen. Wij hopen dat u 
een kijkje wilt nemen op onze site. Suggesties over de website zijn altijd welkom, stuur dan een mail 
naar pr@dorpsraadoeffelt.nl of benader een van de leden van de PR commissie. Het adres van de 
website is www.oeffelt.info. Omdat dit een nieuwe site is zal deze in eerste instantie via google lastig 
te vinden zijn. Het beste kunt u voorlopig www.oeffelt.info invoeren in de adresbalk.  
 

Openbare ruimte, verkeer, veiligheid 

WIU overzicht 

De WIU lijst voor Oeffelt, een overzicht van verbeterpunten t.a.v. onderhoud 
wegen/plantsoenen/groen, is naar de gemeente gestuurd. Er is nog geen reactie ontvangen welke 
punten van deze lijst uitgevoerd gaan worden. 

Parkeren auto’s bij de basisschool 

De dorpsraad heeft samen met vertegenwoordigers van de gemeente en de school gekeken naar het 
parkeerprobleem bij de school. Om dit probleem op te lossen wil de school de leerlingen en de 
leerlingenraad erbij betrekken. Ouders en leerlingen moeten, indien mogelijk, meer te voet of per 
fiets naar de school toe gaan. 
 

Zorg, Welzijn en jeugd 

Samenhang en Verbinding 

De commissie spreekt haar lichte zorg uit over de afname van leefbaarheid en samenhang door de 
coronaperiode. In andere dorpen worden activiteiten opgepakt en uitgewerkt, maar het blijft een 
beetje stil in Oeffelt, er wordt weinig georganiseerd. Vanuit de gemeente is er een 
verbindingscoördinator, die zal  uitgenodigd worden voor de volgende vergadering. Er wordt 
aangegeven dat er een stichting de Vrienden van Oeffelt is die kan zorgen voor een verlaging van het 
financiële risico bij het organiseren van activiteiten.  
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