
Verslag openbare vergadering dorpsraad 20 november 2014.

Opening:
Voorzitter Wim Janssen heet iedereen van harte welkom en zegt blij te zijn met de grote opkomst.

Notulen vergadering van 17 september 2014:
Edith Craenmehr merkt op dat de naam en functie van de ouderenassistente van dr.Vermunt verkeerd 
vermeld staan. Het moet zijn: Sjakky Broekmans, praktijkondersteuner ouderenzorg.
Verder werden de notulen goedgekeurd.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Wim Janssen deelt mee dat de dorpsraad helaas al weer afscheid heeft moeten nemen van bestuurslid 
Miranda van 't Hof. Zij heeft een nieuwe baan gekregen waardoor ze veel in de avonduren moet werken. Dit 
valt niet te combineren met een functie binnen de dorpsraad.
We zullen op zoek gaan naar een vervang(st)er.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de dorpsraad heeft Richard Bosman een kleine uiteenzetting 
gegeven over de nieuwe manier van werken en denken van de gemeente op het gebied van 
burgerparticipatie. De gemeente zal meer moeten gaan anticiperen op burgerinitiatieven.

Op 17 november is er een informatiebijeenkomst geweest inzake de nieuwe WMO wet.
De avond was opgezet in de vorm van een marktje: verschillende tafeltjes waar men terecht kon met gerichte
vragen. Bezoekers aan deze infomarkt misten echter een algemene inleiding.
Het “Huis van de Wijk” zal gesitueerd zal gaan worden in de Klosterhoaf. Zij huren 6 tot 8 dagdelen per 
week een permanente ruimte hiervoor.

In januari of februari wil de gemeente met de dorpsraad en andere partijen een bijeenkomst organiseren over 
het openbaar vervoer. Er gaan geen lijnen verdwijnen.
Dit is ook een aandachtspunt voor de werkgroep DOP. 

Petra Raijer vertelt dat een aantal Arcenaren actief is met het snoeien van groen op plaatsen waar dit nodig is
en waar de gemeente niet komt. De dorpsraad wil dit graag ondersteunen.

Op 11 november is een delegatie van het bestuur van de dorpsraad bij Woonwenz geweest om te spreken 
over de ontwikkelingen rond de nieuwbouw op de Dunantstraat. Ook de lege plaats op de Wal is er ter 
sprake gekomen. Hierover kan Woonwenz echter nog geen toezeggingen doen. 
Wat betreft de Dunantstraat vraagt Woonwenz zich af waarom er niet meer jongeren hebben gereageerd. Het 
gaat tenslotte ook om starterswoningen. De dorpsraad zal proberen wat jongeren te mobiliseren om met 
Woonwenz in gesprek te gaan over hun wensen en verlangens op woongebied in Arcen.

Op 13 oktober is er een bijeenkomst geweest, geoganiseerd vanuit de gemeente over het Masterplan. Tijdens 
deze bijpraatsessie bleek dat de plannen van de gemeente op het gebied van woningbouw de afgelopen acht 
jaren niet veel gewijzigd zijn.

Wies Muyres vertelt dat de werkgroep “Zorg in eigen dorp” samen met de gemeente en nog andere partijen 
nog steeds zeer serieus bezig is met het realiseren van een zorgvoorziening in Arcen. Het  oude 
gemeentehuis gaat definitief niet door. De locatie is te klein om exploitabel te krijgen en er is te weinig 
buitenruimte.

De verlichting van de Schanstoren is nog niet gerealiseerd. Men is op zoek naar een financierder.
Sebas Debats van het “Zoete Genot”vertelt dat de sfeerverlichting is opgehangen in het dorp. De bezoekers 



van de vergadering zijn het er over eens dat het heel mooi is geworden.

Voortgang werkgroep DOP:
Will Scheepens vertelt over de DOP. Het is een ontwikkelingsplan dat wordt opgezet door alle betrokkenen 
in het dorp. De start is de uitslag van het leefbaarheidsonderzoek. Met de resultaten hiervan gaat de 
werkgroep aan de slag.  
De eerste fase is een verkennende fase. In de tweede fase gaat het team bijeenkomsten beleggen met 
jongeren, ouderen, ondernemers, verenigingen, e.d.
Van Herman Feddema kwam de tip om eens te gaan praten met wagenbouwersgroepen. Dan bereik je een 
heleboel jongeren.
Will Scheepens doet nog een oproep aan iedereen die zich geroepen voelt om expertise te verlenen.
Deze zijn van harte welkom.

Presentatie Ruud v.d.Beele over ontwerp nieuwe entree Arcen:
Ruud vertelt dat de entree van ons dorp biij de watermolen hem al lang een doorn in het oog is. Hij vindt het 
lelijk en wil het graag verfraaien. Hij heeft een korte presentatie over de ideeën die hij hierover heeft.
Hij wil een soort boog maken (denk b.v. aan rozenboog in Lottum) waarin herkenningspunten van Arcen 
verwerkt worden.
Pierre Hegger merkt op dat het misschien wel mooi is om dat op alle plaatsen te verwezenlijken waar 
vroeger een poort was in Arcen, je had de Koepoort, de Leypoort,enz.

Uitkomst en conclusies leefbaarheidsonderzoek
Jurriën Huijs gaf een presentatie over de uitslag van het leefbaarheidsonderzoek.
De presentatie is na te lezen op de website van de dorpsraad. (www.dedorpsraadarcen.nl.)

Rondvraag:
Hay Rutten  vraagt of bekend is of de weg van de Brandemolen naar Dorperheideweg (achter langs naar 
Walbeck) een openbare weg is.
Volgens Hans Naus is dat gedeeltelijk een eigen weg en gedeeltelijk een openbare weg. Volgens Hay Rutten 
zou deze weg geasfalteerd moeten worden.  

Hay Rutten vraagt of er belangstelling is in de gemeente voor de aanleg van glasvezel.
Blijkbaar legt Ziggo dit niet aan. In sommige plaatsen zijn er particuliere investeerders maar in de 
buitengebieden zijn er vaak nog problemen.

Lucy Groetelaars vraagt of er op het doorgangspaadje dat loopt van de Appelgaard naar Aan de Poel een 
soort blokkade kan komen zodat fietsers er van de fiets af moeten. Hier komen veel kinderen uit school 
gefietst en zijn dan plotseling op Aan de Poel. Als iemand op het paadje loopt van de Boerenweg naar Aan 
de Poel, het paadje langs Lagarde, ontstaat er een gevaarlijke situatie.
Hennie Rheiter zegt toe hierover contact te zullen opnemen met de gemeente. 

Mia Cup merkt op dat er veel wielrenners zijn op de Maasboulevard. Jan Rijniers, wijkagent, zegt toe wat 
vaker te surveilleren.

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.  
De volgende vergadering is op woensdag 25 februari 2015.

Notuliste Hennie Rheiter

http://www.dedorpsraadarcen.nl/

