Verslag dorpsraadvergadering 19 september 2012

1. Opening door de voorzitter
2. Afgemeld: Toon Drissen, Ruud Wijers en Hans Naus, aanwezig 18 personen
3. Verslag 7 juni
- Vraag Arjan …… over tafeltennistafel, Wies geeft aan dat deze er zeker niet komt. In plaats daarvan
misschien picknick tafels. We hebben ondertussen ook een vraag gekregen van de SVA of er bij het
speelveldje achter de gymzaal misschien een water en elektra punt gemaakt kunnen worden en
verlichting geplaatst kan worden. Er vinden diverse evenementen op het speelveldje plaats en dit zou
zeer van pas komen. Dit wordt nu gezamenlijk bij de gemeente aangevraagd.
- Stand van zaken reclameborden/displays door Edith: aantal borden blijft gelijk, voorstel om de
borden meer te spreiden door er bijvoorbeeld 2 aan de andere kant van het dorp langs de
Maasstraat te plaatsen. Er wordt melding van gemaakt dat er langs de tiendschuur nu ook ineens een
digitale reclamezuil staat. Hierover is geen contact of overleg door de gemeente geweest.
Ook zijn er in het dorp weer nieuwe kleine gele bordjes erbij gekomen. Deze zijn op verzoek/door
Stiva geplaatst. Hebben gevraagd of oude bruine bordjes vervangen konden worden echter dat
gebeurd niet.
- Stapstenen, Rijkswaterstaat geeft aan dat zij hier niet over beslissen, zij vinden het prima.
Waterschap Peel en Maas gaat hierover. Dit wordt nog weer vervolgd.
- Piet Cup geeft aan dat hij niets meer van het Duitse Kadaster gehoord heeft over de grenspaal.
4. Ingekomen stukken/mededelingen:
- We hebben van de gemeente een brief ontvangen dat er op korte termijn tijd en geld vrij was. Plan is
om de verkeerssituatie op de Maasstraat van de Laakweg tot aan bord “einde bebouwde kom”
richting Roland aan te passen. Huidige fietspad verdwijnt en daarvoor in de plaats wordt het rode
fietspad doorgetrokken. Dit om meer duidelijkheid te creëren en de snelheid te verlagen. Hoe de
precieze inrichting met groenstrook ed. wordt is niet bekend. Piet komt wel met het idee om daar
ook parkeerplaatsen te maken. We geven dit nog door naar de Gemeente. Wij vinden het in elk geval
een goed plan.
- We hebben Woonwenz om een reactie gevraagd over de gesprekken die ze met de diverse mensen
hebben gehad over de plannen voor het dorp. Jan Leunissen geeft aan dat de presentatie wel zover
klaar is maar deze moet nog eerst binnenshuis door de verschillende commissies goedgekeurd
worden. We weten in elk geval nog steeds geen datum wanneer men denkt dit plan aan Arcen te
presenteren.
Jan Flendrie vraagt hoe de Gemeente visie is met betrekking tot de ontwikkeling van het dorp op het
gebied van jeugd, ouderen en de woningmarkt ed.in de toekomst. Richard Bosman geeft aan er een
commissie Ruimtelijke ontwikkeling is. Er ligt ook een strategische visie tot 2030 met 2 peilers:
ruimtelijk en sociaal. Ook is er door de gemeente Arcen en Velden in 2010 nog een Masterplan
opgesteld voor de kernen en buitengebieden. Deze afspraken worden zoveel mogelijk nageleefd
echter door de economische situatie klopt ook veel niet meer. We zullen samen met Richard, de
gemeente Venlo en Woonwenz kijken of ze een presentatie kunnen geven waarbij wij dan een
basisplan op kunnen stellen waar we verder over kunnen praten.
- Miriam Houkes geeft aan dat het toch een groot verlies voor Arcen is als de Kasteeltuinen sluiten.
Het is toch een grote trekpleister. Als dit wegvalt komen er ook veel minder toeristen. Ze vraagt of
wij als Dorpsraad of de Gemeente hier niets aan kan doen. Dorpsraad kan hier niets mee,
ondernemers zullen dit zelf aan moeten pakken.
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Guus Muijres heeft een mail gestuurd over het oude gemeentehuis. Wordt door de KVW gebruikt
met wandeltocht en zo. Loopt echter allemaal erg stroef via Gemeente Venlo. Er zijn een aantal
mensen die een sleutel hebben, uitzoeken wie hier over gaat en of we/het KVW dit in het vervolg
dan gewoon zelf kunnen regelen.
- Wies geeft aan dat de kalender voor 2013 weer rond is maar dat het ieder jaar moeilijk is om de
kosten gedekt te krijgen. Wat opvalt is dat er weinig Arcense adverteerders zijn. ER is nog de
mogelijkheid om tot 7 oktober de gegevens aan te leveren.
- Wies heeft nagevraagd wie er verantwoordelijk is voor het onkruid bij de rotonde bij Roland. Regel is
dat als er een kunstwerk geplaatst is degene die het kunstwerk geplaatst heeft hier voor moet
zorgen; anders is dit een taak van de provincie. De bermen worden 3x per jaar door de provincie
gemaaid. Het stukje voor Roland is blijkbaar aan Fletcher verkocht. Tevens valt op dat er bij de
rotonde geen bewegwijzering meer is die naar Arcen verwijst. Hier staat alleen nog maar
Broekhuizen. De wegbeheerder (Provincie) is hier verantwoordelijk voor en dit gaat dan in
samenspraak met de gemeente. Idee is dat de Dorpsraad dit gezamenlijk met de ondernemers aan
gaat kaarten bij de Gemeente.
- Wies is bij een overleg van de vereniging Kleine Kernen geweest. De provincie is met een beleidsplan
2013-2016 bezig. Belangrijk is dat de krachten gebundeld worden want veel kleine kernen lopen
tegen dezelfde problemen aan.
Nieuwe website is klaar. Aan het einde van de vergadering deze laten zien. Op- en aanmerkingen zijn
welkom. Over het algemeen vond men de site mooi en overzichtelijk. Ruud Wijers (secretaris) gaat de
website onderhouden. Een paar ideeën die geopperd werden: datum van volgende vergadering rechts
erbij zetten; verenigingen vragen om onze link op hun website te vermelden; links van verenigingen erop
zetten; Advertenties plaatsen om geld te generen om kosten van de website te dekken.
Collectieve collecte: donderdag 13 september heeft de Dorpsraad een vergadering georganiseerd waar
alle contactpersonen van de diverse collectes uitgenodigd waren. In Arcen wordt er voor 11 landelijke
organisaties gecollecteerd. Een mevrouw uit Well heeft uitleg gegeven en hun draaiboek overhandigd.
Iedereen is enthousiast over het plan maar het opzetten zal nog wel moeilijk zijn. Het werkt als volgt:
iedereen krijgt thuis een envelop met hierop alle instellingen. Per instelling geef je aan hoeveel je wilt
schenken en het totaal bedrag doe je dan in de envelop. Deze enveloppen moeten vervolgens door de
collectanten opgehaald worden. Idee is om het ingezamelde geld op de bankrekening van de Dorpsraad
te storten waarna de penningmeester dan de bedragen naar de diverse instellingen over moet maken.
Dit werkt al op veel plaatsen naar grote tevredenheid. We moeten hier wel vergunning voor aanvragen
bij de Gemeente net als altijd met de verschillende collectes was. 25 Oktober is de volgende bijeenkomst.
Project Stop de Inbreker: In Velden wordt deze avond in oktober gehouden, in Arcen op 13 december.
Ieder adres krijgt van de gemeente een uitnodiging, aanmelden moet. Het zal een leerzame en leuke
avond worden.
Opruimactie 8 september: Sophie Steel doet verslag: de gemeente heeft knijpers, handschoenen, vestjes
en vuilniszakken geleverd. 20 personen hebben geholpen (waaronder een paar kinderen). Ruud en
Sophie hadden een aantal routes gemaakt waar de meeste rotzooi lag. Na afloop hebben we bij Alt Arce
koffie met vlaai gekregen. Volgend jaar hopen we op nog meer mensen die helpen; dan kunnen we nog
meer doen. Het was een geslaagde actie die we twee keer per jaar willen blijven herhalen. In het najaar
combineren met de landelijke opruimdag. Er moeten datums geprikt worden die ook vermeld moeten
worden op de kalender.
Verkeersproblematiek bij evenementen: Wil Scheepens geeft aan dat er een gemeentelijk verkeersplan
is. De heer Letschert van de gemeente zou hier het één en ander over vertellen echter deze is niet
aanwezig. Volgende keer opnieuw op de agenda zetten.
Rondvraag: --

Notulist Gonny Reivers, 25 september 2012

