Verslag dorpsraadvergadering 18 april
Afgemeld:

Richard Bosman

1.Opening door voorzitter
2.Verslag 2 feb.
- Website: Deze is volgende week klaar. Vervolgens krijgen we uitleg over het beheer. Binnen een maand in
de lucht.
- Edith Craenmehr: Heeft een mailtje naar gemeente gestuurd i.v.m. reclameborden op Schans. In eerste
vonden ze veranderingen niet nodig. Nadat Edith stukken van een bumper in de berm
had zien liggen, hebben ze contact opgenomen om een afspraak te maken voor een
gesprek. Goed om bij dit gesprek ook een paar bestuursleden uit te nodigen.
- Tafeltennistafel: VAVA wil niet het beheer over nemen.
Gemeente geeft aan dat er nooit een officiële aanvraag is gedaan. Dit is nu wel gebeurd.
3.Ingekomen post
- Annie Hegger vraagt in een mail of het niet zinvol is de kosten van de consumpties van een
dorpsraadvergadering te doneren aan stichting Hartslag. Vergadering vindt dit geen goed plan.
- Brief van Stichting Hartslag over bezuinigingen van gemeente op alarmeringssysteem.
- Brief van instantie De Zorgondersteuner. Deze instantie biedt professionele ondersteuning voor
mantelzorgers in de vorm van bv. cursussen, persoonlijk begeleiding enz.
Misschien is het een idee om deze organisatie te vragen om meer info te geven?
4.Nieuwe straatnamen bij Klein Vink
Het beleid t.a.v. de naamgeving voor nieuwe straten in Venlo is veranderd.
Men wil de eigen bevolking hier meer bij betrekken.
Stappenplan: Publicatie in E3 journaal met oproep voor nieuwe namen; Bevolking kan suggesties in sturen;
Na de deadline worden alle ingekomen namen doorgespeeld aan Dorpsraad; Dorpsraad maakt
een keuze en legt deze aan Stichting Heemkunde voor; Deze toetst de namen of ze
geschiedkundig verantwoord zijn; tot slot stuurt de Dorpsraad hun goedgekeurde keuze naar
gemeente
Na een aantal stemadviezen van oa. Piet Cup, Hans Naus en Louis Reutelingsperger komen we na een aantal
stemrondes uit op de volgende namen: Het Kleine Venke, Scheidsgraaflaan, Uvelderlaan, Mariannhillstraat.
Als reserve: Abt. Franz Pfannerstraat.
Stichting Heemkunde toetsen nu de namen en bekijken of bij deze namen laan/straat/weg het beste past.
5.Gezamenlijke collecte
In veel dorpen worden de grote nationale collectes in één week gehouden. De bewoners ontvangen vooraf
een lijst met deelnemende instanties. Op een vooraf afgesproken tijdstip wordt het geld in één keer opgehaald.
Zodoende heb je veel minder collectes door het jaar heen en zijn er veel minder collectanten nodig.
Ervaring in andere dorpen wijst uit dat zelfs de totale opbrengst hoger is dan bij afzonderlijke collectes.
We willen onderzoeken of er in ons dorp ook animo is voor deze vorm van collecteren.
Zodoende plaatsen we een advertentie met daarin een oproep aan alle coördinatoren in Arcen van landelijke
collectes om zich te melden. Vervolgens gaan we met deze mensen bekijken of dit idee iets voor Arcen is.
6.Problematiek rondom parkeren in ons dorp tijdens markten
Om na te gaan of er veel mensen daadwerkelijk overlast ervaren m.b.t. parkeren tijdens de verschillende
markten die jaarlijks worden georganiseerd, plaatsen we een advertentie voor Hemelvaartsdag.
Hierin roepen we mensen op overlast te melden. We vragen of betaald parkeren een oplossing kan zijn. We
vragen of men een oplossing voor de problemen heeft.
We moeten wel vooraf de harmonie (organisator van Hemelvaartsmarkt) informeren over dit plan.
7. Rondvraag
- Sofie Stiel: Is het een idee om, net als in Lomm, een keer in en rondom het dorp zwerfafval op te ruimen?
Sofie vraagt info op in Lomm
- Piet Cup: Waarom iets doen tegen de reclameborden op de Schans? Heeft dit met veiligheid te maken of
meer met het aanzicht van ons dorp?
- Mien Haelermans: Allerlei bedrijven die in het dorp aan de weg werken laten na de werkzaamheden allerlei
materialen staan en liggen. Kan daar iets aan gebeuren? Tip: bel het desbetreffende
bedrijf op.
- Miriam Haukes:
Hoe is de schouw vanuit de gemeente verlopen?
Er is oa. gekeken naar de uitstraling van het dorp, toegankelijkheid van de winkels.

Dit gebeurde a.d.h.v. een vooraf opgestelde kijkwijzer. Op deze manier worden alle
kernen van Venlo gescreend. Om zodoende evt. verbeteringen aan te brengen.
- Ton Swart:
Even een toevoeging op het punt van de reclameborden. De dorpsraad heeft destijds een
reclamezuil afgewezen. Hiervoor zijn de borden geplaatst.
Hij constateert dat winkels vaak slecht bereikbaar zijn door allerlei, door de
middenstanders zelf geplaatste, borden.
- Babette uit den Bogaard: Kan er binnenkort een vergadering voor het buitengebied worden gepland?
8.Dodenherdenking
Wies Muyres nodigt alle aanwezigen uit voor de dodenherdenking op 4 mei.
19.15 H. Mis
Aansluitend stille toch naar gemeentehuis
Muzikale ondersteuning door harmonie Lomm
Enkele leerlingen van de basisschool lezen een gedicht voor.
Volgende vergadering 7 juni
Na sluiting van de vergadering geeft Jack Geelen een presentatie over de Stichting Hartslag
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