Verslag openbare dorpsraadvergadering woensdag 24 februari 2016 in het Gemeenschapshuis.
1) Opening:
Voorzitter Wim Janssen opent de vergadering.
Afmeldingen: Wies Muyres, Hans Naus, Toon Drissen en Jan Rijniers
2) Notulen vorige vergadering:
Deze worden goedgekeurd.
Vanuit de vergadering komt de vraag of de agenda voor de openbare vergadering in de uitnodiging
kan worden vermeld of anders op de website.
3) Ingekomen stukken en mededelingen:
Wim vermeldt dat de Dorpsraad nog steeds in gesprek is met Woonwenz over de nieuwe en
bestaande huurwoningen in Arcen. Woonwenz geeft aan huiverig te zijn voor het bouwen in kleine
woonkernen vanwege de vergrijzing.
De Dorpsraad vindt dat het te lang duurt voor dat plannen gerealiseerd worden. Woonwenz geeft als
reden op dat dit komt door de nieuwe regelgeving en door de Gemeente. Richard Bosman van de
Gemeente die op de vergadering aanwezig is, onkent dit echter. Martien Tönnissen vraagt of de
woningen op de Dunantstraat niet anti-kraak kunnen worden. Zou kunnen maar de Dorpsraad wil
dit niet aanmoedigen.
We blijven met Woonwenz in gesprek.
Een uitnodiging van de Gemeente voor een info-avond over het feit dat de Gemeente stopt met het
organiseren van kermissen. Deze avond wordt gehouden op 14 april a.s. om 19.30 uur op de
Hulsterweg 19 in Venlo. Verenigingen/ondernemers die hiervoor interesse hebben zijn van harte
uitgenodigd deze avond bij te wonen.
Arcen heeft een eigen Informatie- en Adviespunt in de Klosterhoaf. Elke donderdag van 10.00 tot
12.00 uur kunt u terecht met vragen waar u zelf niet uit komt.
Aan ons werd verzocht dit bericht zo veel als mogelijk te verspreiden. We hebben het op onze
website en op onze facebookpagina geplaatst.
4) Evaluatie opruimdag:
Sophie Stiel doet verslag van de ontwikkelingen rondom de nieuwe opzet van de opruimacties.
Deze verlopen voorspoedig. Er is een verdeling gemaakt van de clusters en van de deelnemende
verenigingen/particulieren. Zij zullen 2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, een
opruimactie houden. Ook de dorpsraad gaat door met hun opruimacties 2x per jaar.
Uitzendbureau Verbeek heeft aangeboden de Dorperheidewerg en wat omliggende wegen op te
ruimen. Zij hoeven hiervoor geen vergoeding. In november vindt er een evaluatie plaats.
5) Voortgang werkgroepen DOP.
Hierover is niet veel nieuws te melden. Vorige week heeft een delegatie van de Dorpsraad een
gesprek gehad met wethouder Brauer. Aanleiding hiervoor was dat de samenwerking met de
Gemeente niet zo soepel verloopt als wij zouden willen. De wethouder heeft aangegeven dat de
Gemeente kampt met een capaciteitsprobleem maar dat er nu een extra kracht is aangenomen
waardoor alles wat beter en sneller moet gaan lopen.
Wat betreft de speelplaats die men graag wil realiseren op de plek waar nu de school staat valt te
melden dat dit nog wel wat voeten in de aarde heeft. De school moet eerst gesloopt, de gemeente
moet de grond overdragen aan het Bouwfonds en de grond moet bouwrijp gemaakt worden.
De Sporthal wordt ook afgebroken en deze grond blijft wel van de Gemeente. Deze grond wordt na
de sloop eerst geëgaliseerd en daarna ingezaaid met gras. Misschien liggen daar mogelijkheden tot

het realiseren van speelgelegenheid. Dit gedeelte sluit ook mooi aan bij het trapveldje.
Over de aanpassing van de oversteekplaats bij DEV Arcen neemt Richard Bosman contact op met
Guus Muyres, de huidige voorzitter van DEV Arcen.
6) Rondvraag:
Harie Rutten merkt op dat niet alles wat op de website geplaatst wordt goed leesbaar is. We zullen
hier aandacht aan besteden.
Dhr. Flendrie merkt op dat hij de aarzeling van Woonwenz over het bouwen van de woningen wel
kan begrijpen. Men bouwt ook voor de toekomst en de kans is aanwezig dat er over tien jaar geen
gegadigden meer zijn voor de woningen.
De Dorpsraad is van mening dat het een van onze taken is om het dorp leefbaar te houden en als er
geen woningen, liefst levensloopbestendige woningen, bijkomen komt dit de leefbaarheid niet ten
goede en hebben we over 10 jaar zeker geen jeugd meer die in Arcen blijft.
Bovendien zijn de cijfers van huidige belangstellenden voor een woning op de Wal naar voren
gekomen door het houden van een enquète.
Souad Ouassak is hondenbezitster en stoort zich aan de schelpen die gestort zijn op het
hondenuitlaatpad bij het trapveldje. De honden lopen hun poten kapot hierop.
Volgens enkele aanwezigen is het de bedoeling dat de honden niet op het pad lopen maar in het gras
ernaast. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de schelpen er liggen.
Het beste kan ze contact opnemen met de Gemeente hierover.Dit kan door te bellen met 14077 of
een mail te sturen naar info@venlo.nl.
Aljen van Giessel vertelt dat de foto's die in het hoogwatermonument hingen een prominente plaats
gaan krijgen in de MFA. De rest van het monument is niet meer te redden.
De volgende vergadering is op woensdag 18 mei a.s.
Notuliste
Hennie Rheiter

