Verslag Dorpsraadvergadering 8 november 2012
1. Opening door voorzitter
Afgemeld: Sophie Stiel, Marije Keijsers, Toon Drissen, José Dirkx, Edith Craenmehr, Gonny Reivers,
Richard Bosman
2. Verslag vergadering 19 september 2012
- Er is een brief gestuurd naar de gemeente met verzoek tot aanleg nutsvoorzieningen bij trapveldje.
- Aljen i.p.v. Arjen.
- Stand van zaken reclameborden.
De ondernemers van Arcen willen zich meer gaan inzetten om Arcen te promoten. Hiervoor is een werkgroep
samengesteld. De Dorpsraad ondersteunt dit initiatief.
Deze groep wil in een gesprek met gemeente ook de reclameborden bespreken.
- Er werd de vorige keer gevraagd of de gemeente een lange termijn visie heeft t.a.v. de kernen. Wim heeft dit
nagevraagd. Er ligt alleen een oud beleidsstuk. Hierin worden de laatst toegetreden kernen niet genoemd.
De vergadering ziet het ontbreken van zo’n visiestuk als een groot gemis. Eigenlijk zou er een DOP moeten
zijn. Het bestuur zou dit graag oppakken en ontwikkeling ervan opstarten. Echter nu er nog geen
duidelijkheid is t.a.v. het MFA lijkt dit opstarten nu niet slim. Zodra de bouw een feit is zal worden gestart met
de ontwikkeling van een DOP.
Wim zal het ontbreken van beleid t.a.v. de kernen aankaarten bij een voorzittersvergadering met andere
Dorpsraden.
- Gebruik gemeentehuis
Gonny vraagt na hoe we op een soepele en handige manier gebruik kunnen maken van het gemeentehuis.
Misschien kan er een soort sleutelbeheerder worden aangesteld?
- Rotonde Rooland
Het terrein rondom de rotonde bij Roland ziet er niet uit. Het is geen visitekaartje voor ons dorp.
Er blijkt wel een vangrail te komen zodat men niet meer via de berm naar klein Vink kan rijden.
Wim zal ook dit punt aankaarten bij werkgroep ondernemers.
- Collectieve collecte
De 11 landelijke organisaties die actief zijn in ons dorp gaan akkoord met een gezamenlijk collecteweek.
Dit houdt in dat alle bewoners op een lijst kunnen aangeven hoeveel ze voor elke collecte willen geven. Op
een afgesproken moment in die week wordt het totale bedrag opgehaald. Zodoende hoeft men maar 1x langs
de deur. De bedoeling is dat de actie voor het eerst in 2013 gehouden wordt.
- Stop de inbreker
Meld je aan! Is een echte aanrader!!!!!
- Opruimactie
Men vraagt zich af of het plaatsen van blikvangers een oplossing zou zijn voor zwerfafval. Wordt ook
aangekaart bij werkgroep ondernemers.
Wiel Joosten wil voor de landelijke opruimdag Verbeek vragen of er een aantal Poolse werknemers mee
willen helpen om bv. rommel op de Lingsforterweg op te ruimen.
- Men vraagt zich af of het zinvol is een presentielijst rond te laten gaan. We bespreken dit in het bestuur.
- Stapstenen in beek bij watermolen
Wies geeft aan dat Waterschap en Lim. Landschap snel gereageerd hebben. Rijkswaterstaat vindt het een
prima idee. Wies is met medewerker van Waterschap gaan kijken. Stapstenen of brug zijn bespreekbaar.
In bestuur kijken we nu hoe verder met dit initiatief.
- Binnen 3 jaar wordt alle verlichting in dorp LED verlichting. Er is gevraagd of er bij de kerk wat verlichting weg
kan om vervolgens bij Schanstoren te plaatsen. Ook dit wordt door Wim aangekaart bij werkgroep
ondernemers.
3. Ingekomen stukken
- mail met info over een heruitgave van het boek “De herbergiester”
- Mail van Hay Rutten waarin hij zich afvraagt of de bladkorven niet beter verdeeld kunnen worden.
Hij zal volgende vergadering aanwezig zijn om zijn vraag toe te lichten. Een oplossing zou kunnen zijn dat hij
met een aantal andere inwoners gaat onderzoeken of een betere verdeling zinvol is.
- Mail Richard Bosman geboorte zoon.
- Mail Jac Geelen waarin hij aangeeft zich in te willen zetten voor het wederom bouwen van een trimbaan.
Ook hij zal komende vergadering zijn plan toelichten.

4. Rondvraag
- Loek Backus
Is het nu niet verstandig bij de gemeente aan te kaarten dat de parkeerplaats bij kasteeltuinen “vrij” zijn en
zodoende wellicht blijvend gebruikt kunnen gaan worden als parkeerplaats voor het dorp.
Bestuur pakt dit op.
- Piet Geelen
Hij zal laten weten als er nieuws is t.a.v. de nutsvoorziening bij trapveldje.
- Piet Cup
Er komen 3 wandelroutes in Arcen bij. O.a. bij Schanstoren komt een routebord.
- Guus Muijres vraagt zich af of we de nieuwe burgemeester moeten uitnodigen om een keer een
dorpsraadvergadering bij te wonen.
Volgende vergadering: 13 december Stop de Inbreker
Notulist, Ruud Wijers
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