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Jaarverslag dorpsraad Oosterhout 2015
De vereniging
Wat is ons doel?
Het doel van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid in Oosterhout. Dat doen
we door goed te luisteren naar wat inwoners vinden en wat zij voor ideeën hebben. Daar
waar mogelijk legt de dorpsraad verbindingen tussen inwoners en organisaties. Het dorp
leefbaar is maken een taak van alle inwoners, en de dorpsraad zal initiatieven zo veel
mogelijk ondersteunen. Dorpsraad Oosterhout maakt ook zo veel mogelijk gebruik van de
mogelijkheden voor inspraak als het gaat om grotere overheidsprojecten die invloed hebben
op de leefbaarheid.
Ook in 2015 was het werk van de dorpsraad onmogelijk geweest zonder de informatie, hulp
en inzet die we van vele inwoners, verenigingen en organisaties hebben ontvangen. We
danken iedereen voor zijn/haar bijdrage en hopen op een goede voortzetting van die
samenwerking.
Hoe zijn we georganiseerd?
De Dorpsraad Oosterhout is een vereniging. Leden van de vereniging zijn inwoners uit het
dorp. Door lidmaatschap van de vereniging steunen zij het werk van de dorpsraad en maken
zij het mogelijk dat de dorpsraad openbare vergaderingen kan houden. Leden hebben een
stem in het benoemen van het bestuur, het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk
reglement en het goedkeuren van de jaarrekening en begroting. Los daarvan is de dorpsraad
er natuurlijk voor alle inwoners van Oosterhout. Daarom zijn ook altijd alle inwoners van
Oosterhout en hun vertegenwoordigers welkom op de openbare vergaderingen van de
dorpsraad.
De dorpsraad Oosterhout heeft op dit moment ruim 80 leden. De contributie is
laagdrempelig: 5 euro per jaar.
Het bestuur van de dorpsraad heeft in 2015 wat wisselingen gehad:
• Afgetreden zijn: Danielle Snijders, Lea van Kessel (secretaris) en Erik van de Brink
(penningmeester).
• Benoemd zijn: Caroline Spoelstra, Camiel Thijssen en Angela Maas. Angela heeft
helaas weer afscheid moeten nemen als bestuurslid, zij blijft wel actief voor de
werkgroep dorpshart.
Walter van Zoggel heeft de voorzittershamer eind 2015 overgedragen aan Johan Plamont.
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Walter zal begin 2016 aftreden. Ook John Hendriks zal begin 2016 aftreden. Cor van der
Horst is vice voorzitter, Camiel Thijssen is penningmeester en Mariël de Vries is secretaris.
Wanneer komen we bij elkaar?
De dorpsraad houdt ongeveer 6 bestuursvergaderingen per jaar en 5 of 6 openbare
vergaderingen per jaar. Afgelopen jaar zijn op 7 januari, 25 maart, 27 mei en 14 oktober
openbare vergaderingen gehouden. De openbare vergadering van december is vervallen en
verschoven naar begin januari. Het vergaderschema voor 2016 vindt u in de bijlage.

Welke onderwerpen stonden op de agenda?
Tergouw
De definitieve woonbestemming is er door, waardoor we de bewoners van Tergouw nu ook
formeel welkom mogen heten als inwoner van Oosterhout. Op park Tergouw is inmiddels
een AED geplaatst en zijn vrijwilligers bereid gevonden om deze indien nodig te kunnen
gebruiken.
Hoge Wei
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad verworpen. Klok, de ontwikkelaar, is in
beroep gegaan bij de Raad van State. De Raad van State heeft uitgesproken dat de gemeente
het besluit beter moest onderbouwen en heeft het besluit vernietigd. De gemeente en Klok
zijn met elkaar in overleg over een goede oplossing. Nieuwe plannen zijn in de maak. Een
conceptplan is het realiseren van minder woningen (ongeveer 60) op de Hoge Wei en het
zoeken van een nieuwe locatie voor het resterende deel (ongeveer 40 woningen). Zodra
daar meer over te zeggen is, komen we daarop terug.
Oosterhout Bruist
Het dorpshuis De Schakel heeft op 22 maart 2015 een prachtige dag georganiseerd waar
verenigingen en inwoners van Oosterhout elkaar konden leren kennen. Ook de dorpsraad
maakte gebruik van de mogelijkheid een stand in te vullen. We hopen dat dit mooie initiatief
in de toekomst herhaald zal gaan worden.
Dorpsontwikkelplan (DOP)
De inwoners van Oosterhout hebben destijds bijgedragen aan het dorpsontwikkelplan. Vele
ideeën uit dit plan zijn inmiddels uitgevoerd, maar een aantal wensen uit het plan nog niet.
Belangrijke wensen die nog openstaan: een centrale ontmoetingsplek in het dorp, meer
passende woongelegenheid voor de eigen inwoners en meer aandacht voor de oudere
inwoners van Oosterhout, zeker nu veel voorzieningen en ontmoetingsplaatsen weg zijn
gevallen en tot slot behoud van de Leonarduskerk. Er zijn drie werkgroepen gevormd die
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met de resterende uitdagingen aan de slag zijn gegaan: de werkgroep Wonen en zorg,
Dorpshart en ‘Oud in Oosterhout’.
De werkgroep Ouderen heeft de ouderenbeurs georganiseerd in 2014 die al net zo’n succes
was als Oosterhout Bruist. Deze beurs zal in 2016 herhaald worden.
De werkgroep Wonen en Zorg en Dorpshart hebben de handen ineen geslagen met als doel
een plan voor een dorpshart te maken waarin Wonen voor ouderen en Wonen met zorg
opgenomen is. Voor de start van dit plan (een haalbaarheidsonderzoek) is een verzoek
ingediend voor subsidie bij de provincie. Helaas is dit verzoek bij gebrek aan subsidie niet
gehonoreerd. Dat was een domper voor de projectgroep, maar inmiddels heeft de groep
zich herpakt. Buitenkans daarbij was dat Oosterhout onverwacht een beroep mocht doen op
het ‘Estafettestokje’: een bijdrage in de vorm van begeleiding door Spectrum voor een plan.
Het overleg met Spectrum is eind 2015 opgestart, daarnaast pakt de werkgroep een aantal
zaken met eigen vrijwilligers op.
De kerk blijft voorlopig open, alhoewel de toekomst voor de langere termijn nog onzeker is.
Vrijwilligers uit het dorp zijn nog altijd welkom om mee te helpen bij één van de
werkgroepen. Zeker mensen die ervaring hebben bij het ontwikkelen van een (bouw)project
zijn erg welkom!
Openbaar vervoer
Door intensief en constructief overleg tussen Dorpsraad en Breng zijn de dienstregeling, de
haltes en het formaat van de bus aangepast. Doordat Breng nu één (of in de spits twee)
kleine bus(sen) inzet is ook de verkeersveiligheid een stuk beter geworden.
Verkeer
Dankzij de opmerkingen van inwoners hebben we in overleg met de gemeente een aantal
kleine aanpassingen voor elkaar gekregen in het Dorp: de witte paaltjes aan de Dorpsstraat,
het verbeteren van het fietspad aan de Stationsstraat op Nijmeegs grondgebied richting De
Griftdijk en een plan om de verkeersveiligheid bij de Lidl te verbeteren. Eind 2015 is dit plan
aanbesteed, uitvoering zal in 2016 plaatsvinden.
A15 corridor
Op en langs de A15 staan veel projecten op stapel: Park 15 (nieuwe industrieterrein), Afslag
38 (aanpassing van de afrit A15/Griftdijk), Rail Overslag Punt (containerterminal bij Valburg
langs de A15), Industrieterreinen de Grift, doortrekken en verbreden A15 en Park
Danenburg. In mei 2015 heeft de gemeente Overbetuwe in de openbare vergadering ons
uitgebreid geïnformeerd over deze ontwikkelingen. De dorpsraad heeft in 2015 gebruik
gemaakt van het recht om inspraak bij zowel de gemeente Overbetuwe als de gemeente
Nijmegen om haar zorgen te uiten over de gevolgen voor het verkeer van de ontwikkeling
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van de Industrieterreinen bij De Grift. Mede dankzij de inspanningen van de Dorpsraad
heeft de provincie Gelderland inmiddels het bestemmingsplan voor deze industrieterreinen
via een ‘aanwijzing’ afgekeurd. Gemeente Nijmegen gaat hiertegen in beroep. Uitspraak
hierover wordt verwacht eind januari 2016.
Verder heeft de dorpsraad eind december gebruik gemaakt van het recht op inspraak bij de
aanpassing van het viaduct over de A15 bij de Griftdijk. Aanpassing van het viaduct is nodig
i.v.m. de verbreding van de A15. De veiligheid voor de fietsers is in de nieuwe plannen naar
mening van de Dorpsraad onvoldoende, de dorpsraad heeft niet alleen bij het rijk maar ook
de gemeentes Overbetuwe en Nijmegen en de provincie aandacht hiervoor gevraagd.
Overige projecten
Waalweelde: inmiddels is en wordt er hard gewerkt in de uiterwaarden en kan er (weer)
volop gewandeld worden.
Windmolenpark Nijmegen-Betuwe: inmiddels is duidelijk dat de windmolens gebouwd
kunnen gaan worden. Goed nieuws voor Oosterhout is dat een deel van de opbrengst van de
windmolens ten goede zal komen aan het bevorderen van de leefbaarheid in de omliggende
dorpen, waaronder Oosterhout, via een omgevingsfonds.
Nieuwe gezichten in Oosterhout
Inmiddels is het kernteam Oosterhout/Slijk Ewijk bezet. Ze hebben zich aan ons voorgesteld
op 14 oktober. Marijke Arends, Winfried Kroneman, Thea van der Wal en Wil Goossens
vormen het team.
We hebben ook een nieuwe wijkagent: Rini Jochoms. Ook Rini heeft zich op 14 oktober aan
ons voorgesteld.

Contact
Website: www.dorpsraadoosterhout.nl
Mailen: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl
Bellen: 06 1221 3330
Schrijven: per adres Peperstraat 37, 6678 AL Oosterhout
Nieuws: U kunt zich ook inschrijven als belangstellende voor de nieuwsbrief: dan weet u
zeker dat u geen openbare bijeenkomsten zult missen. U kunt zich op de site inschrijven
voor deze nieuwsbrief, of een mailtje sturen met uw naam naar
secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

Lidmaatschap
Lid worden kunt u via de website www.dorpsraadoosterhout.nl door in het menu links onder
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‘Leden’ uzelf te registreren. Ook kunt u een mail sturen naar
secretaris@dorpsraadoosterhout.nl Als lid ontvangt u alle nieuwsbrieven van de Dorpsraad,
steunt u het werk van de dorpsraad en heeft u een stem bij de vergaderingen.

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen voor ons, wilt u graag lid worden of nog beter: actief worden
voor het dorp? Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen of een
openbare vergadering te bezoeken.
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Bijlage: vergaderschema 2016
Het vergaderschema voor 2016 is vastgesteld:
Openbare vergaderingen (woensdagen)
13 januari (tevens receptie en jaarvergadering)
9 maart
18 mei
13 juli (optioneel)
28 september
23 november
bestuursvergaderingen (dinsdagen)
16 december 2015
16 februari
5 april
14 juni
6 september
11 oktober
maandag 12 december

