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Voorwoord

Per 1 januari 2010 vond een gemeentelijke herindeling plaats en werden de gemeenten 
Venlo en Arcen en Velden gefuseerd tot de nieuwe gemeente Venlo. Bij de opheffing van 
de gemeente Arcen en Velden werd een “wens”document opgesteld met de gemeen-
te Venlo wat Venlo binnen twee jaar zou (trachten te) realiseren. Binnen de voormalige 
gemeente Arcen en Velden waren de lijnen met bestuurders, volksvertegenwoordigers 
en het ambtelijk bestel zeer kort. Dat kan zowel een voor- als een nadeel zijn. Het is bijna 
vanzelfsprekend dat dit in een grotere gemeente veel minder het geval is. 
Dat was dus wennen voor Arcen.

In gemeld document was onder meer opgenomen de bouw van een Multi Functionele 
Accommodatie (MFA). Omtrent de locatie van de MFA is discussie geweest wat tot veel 
vertraging heeft geleid. Inmiddels is met de bouw gestart, ondanks het feit dat de omge-
vingsvergunning nog niet onherroepelijk is.

Van het wensdocument is verder weinig vernomen en evenmin is bekend aan wie daar-
over verantwoording is afgelegd. In Arcen is het onbekend.

In de vorige raadsperiode was het contact tussen inwoners c.q. dorpsraad met de ge-
meente niet optimaal. In veel gevallen werd op ingebrachte zaken niet of nauwelijks 
beargumenteerd ingegaan.

Zo werd o.a. een bestuurlijke schouw aangekondigd, die echter op ambtelijk niveau is 
afgewerkt. Enkele punten daaruit zijn wel uitgevoerd, doch ook hier ontbrak een terug-
koppeling.
In de huidige raadsperiode is een kentering waarneembaar: vragen van individuen zul-
len beter beantwoord worden  en de aandacht voor en contact met de dorpsraad wordt 
verbeterd, zo is aangekondigd en reeds ingezet. Ook zal de dorpsraad zich meer manifes-
teren als verbinder in de gemeenschap. De huidige participatiesamenleving zal daar niet 
vreemd aan zijn.
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Wat heeft de gemeente dan wel gedaan. Welnu: merkbaar is dat men de zaak in eerste 
aanleg structureel aanpakt. Voorbeelden: abri project, vernieuwen trottoirs in dorpskern, 
openbare (led) verlichting, flexibele verkeersbebording bij evenementen en (P)-entree 
dorp via Lingsforterweg.

De bouw van de MFA biedt het rijke verenigingsleven nieuw elan om op vernieuwende 
wijze vorm en inhoud te geven aan hun programma’s. De door de bouw van de MFA leeg-
komende locaties kunnen voor andere “door het dorp gewenste” ontwikkelingen worden 
gebruikt. Dat de tegenvallende economie daarbij een hinderpaal is, lijkt wel duidelijk. Zo-
wel het een als het ander was een goede reden om te komen tot een DOP.
Maar ook nieuwe vormen van verbinding van, door en met de gemeente is een aanleiding 
om tot een dergelijk plan te komen. Wat wil Arcen en wie doet iets? Nagegaan moet wor-
den wat de gemeente zou kunnen/moeten doen, wat het dorp samen met de gemeente 
kan, maar ook wat de inwoners van Arcen zelf kunnen. Daarmee wil Arcen ook invulling 
geven aan de doelen van de gemeente Venlo met zelfsturing en gemeenschapsontwikke-
ling.

De dorpsgesprekken hebben niet alleen een veelheid van wensen en ideeën opgeleverd, 
maar ook een grote betrokkenheid. Het enthousiasme onder jongeren, oudere dorpsge-
noten en ondernemers om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van Arcen 
was groot. Ongeveer 300 dorpsgenoten hebben aan de gesprekken deelgenomen. Voor 
sommige dorpsgesprekken kwamen we bijna stoelen tekort. We hebben er dan ook alle 
vertrouwen in dat dit dorpsontwikkelingsplan bijdraagt aan diverse initiatieven vanuit 
onze gemeenschap. 

Will Scheepens,
Voorzitter, werkgroep DOP Arcen. 



- 7 -

Inleiding

Het dorp Arcen is een actieve gemeenschap met een groot verenigingsleven, diverse initi-
atiefgroepen zoals “Zörg in eigen dörp” en een goed voorzieningenniveau. Tevens wordt 
in samenwerking met de gemeente gewerkt aan de bouw van een nieuwe multifunc-
tionele accommodatie. Hoewel het goed gaat met de gemeenschap Arcen zijn er altijd 
redenen om naar de toekomst te kijken. De bevolkingssamenstelling verandert doordat 
het aantal jeugdigen afneemt en het aantal senioren toeneemt terwijl het totaal aantal 
inwoners ongeveer gelijk blijft. De behoeften aan voorzieningen veranderen. Tegelijkertijd 
wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en is het minder vanzelfsprekend 
dat de overheid en maatschappelijke instellingen zorgen voor de voorzieningen.  
De veranderingen gaan sneller dan ooit. 

De Dorpsraad Arcen heeft eind 2014 het initiatief genomen voor de samenstelling van 
een dorpsontwikkelingsplan Arcen (DOP). De dorpsraad vindt dat een DOP Arcen van de 
gehele gemeenschap dient te zijn. Een werkgroep is vervolgens samengesteld die met 
ondersteuning van Synthese een stappenplan heeft uitgevoerd. 

In hoofdstuk 1 wordt een schets gegeven van de huidige situatie in Arcen. Dit hoofdstuk 
wordt afgesloten met een opsomming van ontwikkelingen en bestaande plannen in Ar-
cen. In hoofdstuk 2 heeft de werkgroep kort aangegeven vanuit welk kader en met welke 
missie dit dorpsontwikkelingsplan is samengesteld. Hoofdstuk 3 is een weergave van de 
uitkomsten van de dorpsgesprekken die de werkgroep DOP heeft georganiseerd.  
De thema’s die tijdens deze dorpsgesprekken zijn besproken werden ingeleid met de  
uitkomsten van de leefbaarheidsenquête in Arcen uit 2014. Dit DOP Arcen wordt in 
hoofdstuk 4 afgesloten met ruim 40 doelen en ambities waaraan de komende jaren in-
vulling gegeven kan worden.
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Werkwijze en aanpak DOP Arcen

Uitgangspunt van de werkgroep DOP Arcen is geweest dat de inwoners van Arcen de 
gelegenheid krijgen om zelf de inhoud van hun DOP te bepalen. Wat willen we behouden 
of wat willen we juist veranderen? 

Voor de inbreng van inwoners zijn onderstaande activiteiten ondernomen:
• De uitkomsten van de leefbaarheidsenquête 2014 zijn verwerkt in de rapportage en

gebruikt voor de gespreksthema’s.
• Er zijn dorpsgesprekken georganiseerd met ouderen, jongeren, ondernemers en 

overige inwoners.
• De uitkomsten van de dorpsgesprekken worden teruggekoppeld via algemene 

Dorpsraadsvergadering en publicaties in de media.

Een aantal inwoners dat niet aanwezig 
kon zijn tijdens de dorpsgesprekken hebben 
op een andere wijze, bijvoorbeeld
telefonisch of via e-mail, hun wensen en 
ideeën kenbaar gemaakt.

De thema’s die de werkgroep aan de orde heeft gesteld zijn: 

1. Wonen en Woonomgeving
2. Werk en ondernemingsklimaat
3. Verkeer en vervoer
4. Voorzieningen
5. Zorg en welzijn
6. Vrijwilligerswerk en verenigingen
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De thema’s zijn in de dorpsgesprekken ingeleid met de uitkomsten van het leefbaar-
heidsonderzoek. Dit onderzoek is in 2014 uitgevoerd door Jurriën Huijs in opdracht van de 
Stichting Verenigingsleven Arcen en de dorpsraad Arcen.   
 
 
Voor de organisatie van de dorpsgesprekken heeft de werkgroep DOP samengewerkt 
met de verenigingen en leden van de dorpsraad en werkgroep “Zörg in eigen Dörp”. De 
vele wensen, behoeften, ideeën en dromen uit de dorpsgesprekken zijn opgenomen in 
hoofdstuk 3 “Uitkomsten leefbaarheidsonderzoek en dorpsgesprekken”. De werkgroep 
DOP Arcen heeft deze uitkomsten vertaald in doelen en ambities voor de komende jaren. 
Dit is het laatste hoofdstuk: het uitvoeringsprogramma of de leefbaarheidsagenda van 
Arcen. Of deze ambities daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden zal afhangen van de 
nadere uitwerking daarvan. Daarin is een belangrijke taak weggelegd voor de werkgroe-
pen die de Dorpsraad Arcen wil faciliteren.
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Hoofdstuk 1  Huidige situatie.

Arcen is een karakteristiek maasdorp met een historische kern en een kenmerkend 
landschap van het Nationaal Park de Maasduinen. Arcen is een van de oudste dorpen in 
Noord-Limburg en vervulde van oudsher een functie in de handel en verzorging van het 
achterland. Het kasteel van Arcen, waar vroeger de heren van Arcen resideerden, is nu 
een toeristische trekpleister met de Kasteeltuinen. Het kasteel biedt tevens kantoorruim-
te aan de grootste Limburgse natuurbeheerder Limburgs Landschap.  
 
Tevens beschikt Arcen over een dorpscentrum met winkelvoorzieningen, horeca en  
terrassen. De vakantieparken Klein Vink, het thermaalbad, Resort Arcen, de golfbaan 
Roobeek, watermolen de IJsvogel en de bierbrouwerij annex proeverij Hertog Jan zijn aan-
trekkelijke bestemmingen voor vele bezoekers uit binnen- en buitenland.

Bevolking
Volgens de prognoses van Neimed/E,til zal het bevolkingsaantal van Arcen de komende 
10 jaar iets dalen. Belangrijk voor de wensen en behoeften zijn de veranderingen in de  
leeftijdsgroep 0-15 jaar (ontgroening) en de leeftijdsgroep 65+ (vergrijzing). 

Tabel 1:  Bevolkingsontwikkeling Arcen periode 2014 – 2025

Groep 2014 2025 verandering

Aantal %

Totale bevolking 2460 2295 165 6,5
0 – 15 jaar 360 305 55 15
65+ 565 705 140 25

In vergelijking met andere dorpen is het aandeel ouderen in Arcen hoog. 
De verwachte afname van het bevolkingsaantal betekent niet dat er geen behoefte is 
aan uitbreiding van het woningbestand. Door de vergrijzing en verandering van leefstijlen 
vindt een toename plaats van het aantal eenpersoonshuishoudens. Hierdoor zijn meer 
woningen nodig, zelfs bij een (geringe) afname van de bevolking.
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Woningbestand

Uit het jaaroverzicht 2012 van de gemeente Venlo blijkt dat Arcen in dat jaar beschikt 
over 1076 woningen, waarvan 27% huurwoningen.

Tabel 2:  Woningbestand Arcen Lomm en Velden in 2012

Arcen Lomm Velden

Koopwoningen 781 287 1.531
Sociale huur 162 65 375
Particuliere huur 129 33 166
Onbekend 4 5 24
Totaal 1.076 390 2.096

Arcen heeft zeer veel eengezinswoningen (98%) en veel koopwoningen (73%).
Arcen heeft ten opzichte van Lomm en Velden relatief veel woningen van vóór de  
2e wereldoorlog.

Tabel 3: Woningbestand Arcen Lomm en Velden van voor 1946

Totaal voor 1946 na 1946

Arcen 1.076 213 863
Lomm 390 44 346
Velden 2.096 228 1.868

Tabel 4  Prognose van de woningbouw in Arcen

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal woningen 19 -2 9 9 19 19 18 9 9
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Verenigingsleven en vrijwilligerswerk
Op sociaal-cultureel gebied en met de binnen- en buitensport heeft Arcen een rijk
verenigingsleven (zie bijlage). De versnippering van accommodaties is een probleem voor 
de verenigingen. Met de realisatie van de nieuwe MFA wordt hieraan tegemoet 
gekomen. De discussie over de locatie van de MFA heeft de afgelopen jaren de gemoede-
ren bezig gehouden en veel energie opgeëist van de gemeenschap.

Arcen is een van de weinige dorpen waar de (sport)verenigingen hun krachten hebben 
gebundeld in een samenwerkingsverband; Stichting Verenigingsleven Arcen (SVA). De 
missie van SVA is de realisatie van een samenwerking tussen alle (sport)verenigingen 
zodat het voor de afzonderlijke verenigingen eenvoudiger wordt om de vereniging te 
besturen. 

Uit de rapportage Sociale Cohesie in de woonbuurten van de gemeente Venlo (juni 2014) 
blijkt de woonbuurt Arcen/Lomm als het beste te scoren. 

Arcen/Lomm    6.9
Hout Blerick / Boekend  6.8
Velden    6.6
Het Ven    6.5
Op de Hei    4.8
Klingerberg    4.8

Het kencijfer voor sociale cohesie is de afgelopen jaren in de gemeente in totaliteit 
gedaald. Die daling zien we terug in de wijken. De daling was in de periode 2009-2013 
het grootst in de wijken Blerick-Zuid en Steyl. In de wijken Venlo-Oost-Noord en Venlo-
Oost-Zuid was daarentegen sprake van een lichte toename van de sociale cohesie.
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Wijkanalyse
Arcen komt in de wijkanalyse van de gemeente (2011) als een van de sterkste wijken 
naar voren. Dat betekent een hoge score op de 6 thema’s van deze wijkanalyse: bewo-
ners, samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving. 
Op één onderdeel laat de wijkanalyse voor Arcen een zwakke score zien: voorzieningen, in 
het bijzonder winkels voor dagelijkse boodschappen. 

Inventarisatie huidige ontwikkelingen en plannen
1. Tijdens de samenstelling van het DOP Arcen staan de ontwikkelingen niet stil. Daarom 

heeft de werkgroep een inventarisatie gemaakt van plannen die in ontwikkeling zijn of 
waarvan inmiddels de uitvoering is gestart. 
Na jaren van voorbereiding is gestart met de 
bouw van de multifunctionele accommodatie
Arcen. Omdat hier de activiteiten van vele 
verenigingen, de basisschool, sport- en 
zorgvoorzieningen worden ondergebracht, 
wordt dit het nieuwe ‘hart’ van Arcen

2. Na realisering van de MFA komen diverse locaties vrij in het dorp waarvoor op korte 
termijn nog geen definitieve plannen zijn gemaakt:

             a. Basisschool Het Wijdtveld
             b. Gemeenschapshuis Klosterhoaf
             c. Voormalige Rabobank
             d. Kinderdagverblijf De Muziekdoos
             e. De sportzaal De Gaerstkamp

3. Woonwenz heeft plannen ontwikkeld voor de bouw van woningen aan de Wal die 
binnenkort gepresenteerd worden.

             a. Basisschool Het Wijdtveld
             b. Gemeenschapshuis Klosterhoaf
             c. Voormalige Rabobank
             d. Kinderdagverblijf De Muziekdoos
             e. De sportzaal De Gaerstkamp
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4. In Villaparc Arcen (Klein Vink) zijn luxe villa’s gepland en een enkele villa is reeds ge-
reed. Er zijn nog weinig verbindingen van de dorpskern met deze nieuwe toekomstige 
buurt van Arcen.

5. De seniorenwoningen aan de Henri Dunantstraat zijn vrijgekomen voor sloop, maar er 
zijn nog geen plannen voor een nieuwe invulling van deze locatie (vooralsnog plant-
soen).

6. De werkgroep “Zörg in eigen Dörp” zoekt actief naar mogelijkheden voor realisatie van 
een woonproject gecombineerd met zorgvoorzieningen voor mensen die zorgbehoe-
vend zijn.

7. Er ligt een plan gereed voor verfraaiing van de dorpsentrees, ontworpen door een 
plaatselijke kunstenaar.
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Hoofdstuk 2  Visie en missie

Als algemeen kader voor doelen en activiteiten hanteert de dorpsraad een breed gedra-
gen missie en visie op de leefbaarheid van Arcen.

• De vitaliteit van Arcen wordt vooral bepaald door de initiatieven en gezamenlijke acti-
viteiten die inwoners met elkaar ondernemen.

• De verbindingen, contacten 
en samenwerking tussen
inwoners, verenigingen en 
ondernemers zijn belangrijk 
voor de gemeenschap en het 
persoonlijk geluk. Het sociaal 
klimaat, waarin verenigingen en 
vrijwilligers een grote rol vervullen, 
vormt de basis voor die 
verbindingen. 

• Voorzieningen zoals sportaccommodaties, gemeenschapshuis, basisschool, gezond-
heids- en zorgvoorzieningen, winkels, woningen, horeca, vervoer, veilig verkeer en 
schone woonomgeving zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Arcen.

• De gemeenschap Arcen beschikt over een reservoir aan talenten en capaciteiten voor 
behoud en doorontwikkeling van het sociale klimaat en het voorzieningenniveau. Alle 
inwoners kunnen iets betekenen voor elkaar. Veel ambities uit haar dorpsontwikke-
lingsplan kan Arcen daarom zelfstandig realiseren.

• De samenwerking vanuit het dorp met de gemeente en maatschappelijke instellingen 
is wenselijk en nodig zonder dat de gemeente of instellingen het initiatief overnemen.

De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp waar 
iedereen meetelt en meedoet.
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Hoofdstuk 3  Uitkomsten leefbaarheidsonderzoek en dorps-
gesprekken

In 2014 is in opdracht van de Stichting Verenigingsleven Arcen (SVA) en de Dorpsraad een 
leefbaarheidsonderzoek gehouden. Aan de hand van de verschillende thema’s is de  
kwaliteit van de leefbaarheid gemeten door middel van een enquête. Hieraan hebben 352 
inwoners van Arcen deelgenomen. Uit deze enquête komt naar voren dat 82% het wonen 
in Arcen goed tot zeer goed beoordeelt. Ook het sociale klimaat, verenigingsleven,  
vrijwilligerswerk en onderlinge omgang, komt positief uit de bus.  
 
Bijlage 2 geeft een overzicht van de wensen en verbeterpunten die in de enquête worden 
genoemd. De werkgroep DOP Arcen heeft deze uitkomsten van het leefbaarheidsonder-
zoek gebruikt voor de afbakening van de gespreksthema’s en vraagstellingen in de ver-
schillende dorpsgesprekken.

1. Wonen en Woonomgeving

Ongeveer 20% van het aantal ondervraagden wil verhuizen. 
• Waarom willen senioren in Arcen verhuizen en waar naar toe?
• Is het aantal seniorenwoningen in Arcen toereikend om de (toekomstige)  

vraag op te vangen? 
• Aan welke woningen hebben senioren in Arcen behoefte (huurwoningen,  

koopwoningen of woon-zorg-woningen
• Wat zijn goede locaties voor seniorenhuisvesting en welke locaties niet?

Ruim 86% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de  
woonomgeving. 
• Waarom zijn zoveel mensen tevreden? Wat zijn sterke punten van de  

woonomgeving? Wat zou verbeterd kunnen worden in de woonomgeving?
• Veruit de meeste mensen in Arcen hebben geen last van criminaliteit en onveilig-

heid ‘s avonds. Over gedragsoverlast is men minder tervreden. 13% ervaart veel 
tot zeer veel overlast.
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In het dorpsgesprek met de senioren kwam de wens voor uitbreiding van het aantal 
seniorenwoningen of appartementen naar voren. Anderzijds realiseert men zich dat de 
woningmarkt op slot zit. Ook als er nu in Arcen een aanbod zal worden gecreëerd van 
seniorenwoningen zal men niet snel hier naar toe verhuizen omdat de huidige woning 
niet verkocht kan worden. 
Ondanks dat de huidige woningmarkt de doorstroming belemmert, zullen senioren in Ar-
cen kiezen voor verhuizing naar een geschikte woning in het dorp. Behoud van de binding 
met het dorp en de sociale contacten is een belangrijke factor bij toekomstige woonwen-
sen. In dit verband wordt gepleit (of gedroomd) over seniorenhuisvesting in combinatie 
met ontmoetingsmogelijkheden zoals nu bijv. in de Waag. 
In de gesprekken met jongeren werd regelmatig gewezen op het gemis aan betaalbare 
starterswoningen.
Alom is er verbazing en ergernis over de leegstaande seniorenwoningen in de Henri 
Dunantstraat.

Opvallend is dat de senioren ook aandacht vragen voor jongerenhuisvesting en voor een 
mix van jong en oud. Die verbinding van jong en oud is van belang voor de woningbouw, 
het verenigingsleven en de voorzieningen in Arcen.
Dus aandacht voor wensen van ouderen rond woningbouw, zorg en ontmoeting zonder 
dat deze voorzieningen geheel worden afgeschermd van de voorzieningen van jongere 
dorpsgenoten. 
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De dromen en wensen hinken hier op twee gedachten:
 a. Voor sommigen is een wooncomplex voor senioren met een eigen ontmoetings- 
     ruimte het  ideaal en
 b. anderen zien meer in ontmoetingsruimten voor jong en oud zoals dat in de  
     toekomstige MultiFunctionele Accommodatie (MFA) gerealiseerd wordt. Er dient  
     dan wel aandacht te zijn voor een vervoersvoorziening naar de MFA voor de  
     groep die slecht ter been is.

Samenvattend komen de woonwensen neer op:

Goede geschikte woningen voor senioren en jongeren zijn belangrijk.
• Eigen zorgcomplex (zoals La Providence in Grubbenvorst) wordt zeer wenselijk  

gevonden
• Betaalbare en levensloop bestendige woningen  

• voor jonge mensen: huurwoningen onder de huursubsidie grens en goedkope 
koopwoningen

•  voor senioren: appartementen mèt balkon en met gemeenschappelijke ruimte. 20% 
kopen en 80% huren

• nieuwbouw; klassiek en dorps
• maximaal 2 woonlagen inclusief lift
• mogelijkheid om kleine bungalows te bouwen

• Meer parkeermogelijkheden en hofjes met kiosk (muziek): onderhoud door bewoners 
en vrijwilligers

• Genoeg winkels en voorzieningen (service).
• Toerisme behouden
• Mooie tuinen en mooie voortuinen met parkeermogelijkheid
• Behoud een mix van woningen voor jongeren en ouderen, geen aparte woonclusters

Bouwen in Eigen Beheer (BIEB)
Omdat woningstichtingen en projectontwikkelaars erg terughoudend zijn met woning-
bouw in kleine kernen is het idee gelanceerd om het initiatief in eigen hand te nemen 
door Bouwen In Eigen Beheer. Woningzoekenden uit Arcen, voor zowel huur- als koop-
woningen, verenigen zich in een vereniging en gaan zelf op zoek naar een architect en 
aannemer om hun toekomstige woningen te bouwen (zie voorbeelden in Lottum en 
Hegelsom). Daarvoor zijn drie zaken nodig: een aantal kandidaten, een stuk grond en een 
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kartrekker of procesbegeleider.

Kleinschalig groepswonen
In de dorpsgesprekken werd ook gewezen op de behoefte aan groepswonen. Dat kan 
variëren van een woonblok van zelfstandige woningen met een gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte of traditionele hofjeswoningen met een meer lossere vorm van zelf-
standig wonen in elkaars nabijheid. Een terugkerend element bij deze ideeën is dat je 
bepaalde zaken gemeenschappelijk kunt oppakken, bijvoorbeeld een gezamenlijke inkoop 
van zorg- en servicediensten en het elkaar tot steun zijn als het even tegenzit. 

Locaties woningbouw
Als geschikte locaties voor woningbouw zijn genoemd: De Wal, Henri Dunantstraat, lo-
catie klosterhoaf, locatie huidige basisschool en kernrandzones (buitengebied). Tevens 
wordt er ook voor gepleit om niet alles vol te bouwen, waardoor een hoge bebouwings-
dichtheid ontstaat. Zorg voor diversiteit in woningbouw en zoek naar invullingen met 
gevoel voor het historische karakter van Arcen. 

Woonomgeving
De ontmoetingsplekken in Arcen moeten niet alleen in accommodaties gezocht wor-
den. Ook de woonomgeving in Arcen biedt veel mogelijkheden. Er zijn in het dorp en het 
buitengebied veel plekken in te richten als ontmoetingsplekken, herinneringsplekken en 
plekken die uitnodigen tot bewegingsactiviteiten op maat. Daarvoor is van belang dat 
deze plekken aantrekkelijk worden ingericht met:

• Groenvoorzieningen
• Bankjes, tafels en prullenbakken
• Voorzieningen ter stimulering van bewegen voor senioren. Door de demografische  

ontwikkeling kan nagedacht worden over vervanging en herinrichting van 
speeltuintjes.

• Informatievoorzieningen waarmee iets verteld wordt over de historie van de plek.
• Op de routes naar de ontmoetingsplekken dienen voldoende rustplekken (bankjes)  

gecreëerd te worden
• Goede afstemming van deze “dorpsommetjes” met ontmoetingsplekken op de huidige  

verkeersstromen van auto’s en overige weggebruikers.
• Goede verlichting.
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Overige wensen voor de woonomgeving zijn:
• De Wal niet inrichten voor recreatie maar bestemmen voor woningbouw.
• Opwaarderen van de Linderspromenade, mogelijkheden hier benutten.
• Onderhoud trapveldje Wijdtveld verbeteren , doelen plaatsen en verlichting 

aanbrengen
• Aanleg van een trimbaan in omgeving van sportpark
• Aanpak hondenpoep bijv. door aanleg van een uitlaatveldje voor honden.
• Openbare toiletvoorziening realiseren in kern Arcen
• Speeltuinvoorziening in de buurten waar kleine kinderen wonen of een grotere goede 

speeltuin centraal op het “oude” schoolplein. 
• Jeu de boulesbanen (voorzien in voorplein MFA).

Het idee wordt geopperd om een werkgroepje van betrokken bewoners te vormen met 
gevoel voor natuur, cultuur en landschap. Zij zullen leuke wandelroutes uitzetten in Arcen 
en omgeving. 

2. Werk en ondernemingsklimaat

Als historische kern beschikt Arcen over relatief veel ondernemers en werkgelegenheid.  

   Wat vinden inwoners van Arcen van de werkgelegenheid in hun dorp?   
   In het leefbaarheidsonderzoek van 2014 komt het volgende beeld naar voren:
   Slecht / zeer slecht   31%
   Noch slecht, noch goed  46%
   Goed / zeer goed  23%

Er zijn verschillende ondernemersgroepen (Salvo, Stichting Sfeermarkt, 
Stichting Smaakvol Arcen, Stichting Aspergefeesten en Arcen events). Dit vraagt veel be-
stuurswerk en overleg. Het zou goed zijn als er afstemming komt tussen al die groepen. 
Initiatieven komen vanuit passie en betrokkenheid. Iedereen moet nu het wiel uitvinden 
zoals met vergunningen.  Door samenwerking kun je hiermee tijd en energie besparen.
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Het is voldoende als er een dorpskoepel komt voor ondernemers waar men elkaar kan 
ontmoeten en waar ruimte is voor creatieve ideeën. 

Een gezamenlijk actiepunt voor ondernemers is om het “merk” Arcen meer te promoten, 
niet alleen voor bezoekers en gasten, maar ook bijvoorbeeld voor jongeren. 
Diverse ondernemers hebben moeite met de werving van tijdelijk personeel (studenten) 
ook buiten de weekends en vakanties. Veel jongeren uit het dorp zitten in de grote steden 
of zijn meer georiënteerd op de horeca in Venlo. Werk versterkt de verbinding met het 
dorp, vooral voor jongeren.

Steekwoorden van het “merk” Arcen zijn: sfeervol, gezellig, historisch, wandelgebieden 
en kasteeltuinen. Social media kan veel meer benut worden voor de promotie van het 
“merk” Arcen. Als voorbeeld wordt genoemd dat het gonst op twitter en facebook op het 
moment dat ijssalon Clevers het ijsseizoen opent. 

In de promotie van Arcen dient ook rekening gehouden te worden met het verschil in type 
bezoekers tussen zomer en winter. Niet alleen de aantallen verschillen maar ook het pro-
fiel.

Arcen is ook een trekpleister voor kunstenaars om zich te vestigen. Het idee is gelanceerd 
om in het oude raadhuis een centrum te maken voor kunst, cultuur en VVV-infopunt. Het 
raadhuis kan een multifunctionele expositieruimte krijgen voor kunstenaars maar ook 
voor ondernemers of initiatiefgroepen. 
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Een ander idee is het ondernemershuis Arcen. Dit zou een soort bedrijfsverzamelplek 
kunnen worden voor ondernemers in Arcen als ook voor de vele ZZP-ers die vanuit thuis 
werken. Ondernemers kunnen hier kennis uitwisselen, gebruik maken van elkaars  
expertise en krachten bundelen door samenwerking. Het oude raadhuis biedt  
mogelijkheden voor zo’n ondernemershuis (in combinatie met het cultuurhuis) maar het 
zou ook gehuisvest kunnen worden in de nieuwe MFA. 

Een voorziening die ondernemers in Arcen missen is een passantenhaven of jachthaven. 
Ook een aanlegsteiger voor grote passagiersschepen wordt gemist. Arcen is natuurlijk 
een aantrekkelijk dorp voor de reders om op te nemen als tussenstop of voor overnach-
tingen.

3. Verkeer en vervoer

De verkeerssituatie in Arcen wordt in belangrijke mate beïnvloed door de bezoekers die 
Arcen trekt. Zodra het weer verbetert neemt dit aantal toe en tijdens evenementen wordt 
de dorpskern overstroomt door auto’s, motoren, fietsers en brommers. Een andere fac-
tor die de verkeerssituatie bepaalt, is de oude stratenstructuur die in Arcen behouden is 
gebleven. De straten zijn daardoor smal en het aantal parkeerplaatsen is beperkt.  

Uit de leefbaarheidenquête komen de verkeerssituatie, de verkeersdrukte en het par-
keren als grootste probleem naar voren.
Ruim 26% van de deelnemers aan de enquête vindt de verkeerssituatie in Arcen on-
veilig tot zeer onveilig. 
Het Openbaar Vervoer (inclusief regiotaxi) vindt 12% slecht tot zeer slecht, maar 53% 
vindt het OV goed tot zeer goed.
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In de dorpsgesprekken  zijn onderstaande knelpunten en verbeterpunten met betrek-
king tot verkeer en vervoer naar voren gebracht:
•  Op de Maasstraat moet je voorrang hebben! Snelheid Maasstraat 50 of 30 km/u.
• De bussen kunnen elkaar nauwelijks passeren in de Maasstraat.

• Centrum is rolstoelonvriendelijk, vooral de trottoirs, de openbare ruimte, 
 voetpaden, trottoirs en wegen zijn niet goed ingericht voor gebruik door mensen  
 die slecht ter been zijn of aangewezen zijn op de rolstoel.
• Fietspad bij Schans 13 en bij Maasstraat 59 houdt plotseling op. Moet               
 beter aangegeven worden.
• Parkeren bij de Spar Maasstraat is gevaarlijk. Uitstalborden bij Spar belemmeren   
            uitzicht.
• Oversteek Brandemolen is gevaarlijk. Te diepe goot bij Brandemolen bij kruising   
 doorgaande weg. Eerste gedeelte Brandemolen slecht verlicht.
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• Rotonde bij kasteel is onoverzichtelijk.

• Op- en instapproblemen met de bus (o.a. voetgangers MFA) vooral bij de Spar en  
            Schans (la Tour Meuse).
• Drempels vanuit Parallelweg zijn te hoog.
• Parkeerplaats tegenover La Bellefleur is vaak bezet door ondernemers zelf . 
• Kruising Kerkstraat, Trip, Boerenweg, Derckxweg gevaarlijk.
• Terras bij Hotel Arcen is te breed, stoeltjes gezet vóór plastic uitbouw.
• Fietsverbod op Maasboulevard maar wel fietsveer. Er is veel overlast van
 fietsers daar.
• Pastoor Schrammstraat is onpraktisch en heeft ongelijke stoepen op afritten van  
 trottoirs plus kwaliteit trottoirs is slecht
• ‘ s avonds is het onveilig voor voetgangers en fietsers in Arcen. Vele plekken zijn 
 aardedonker.
• De meeste klanten uit Duitsland beschikken over eigen vervoer. Voor Duitse 
 klanten die aangewezen zijn op openbaar vervoer is Arcen nagenoeg onbereikbaar.
• Voor een goede verkeerscirculatie is jaren geleden gekozen om van de 
 Lingsforterweg de centrale entree te maken voor het dorp. Nadeel van deze entree  
 is dat je aan de achterkant (woonwijk) van het dorp binnenkomt.  De traditionele  
 entrees, via de Maasstraat en De Schans, worden door deze entree ontlast.
• Vrachtwagens die laden en lossen in de kern belemmeren de verkeersdoorstro  
 ming.
• In de Ds. Kingstraat, waar veel kleine kinderen wonen, wordt te hard gereden. 
 Tevens wordt over te hoge snelheden geklaagd in de Past. Schrammstraat.
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• Het aantal verkeersborden en informatieborden in de kern Arcen is groot, dit wordt  
 teveel.
• Onduidelijk is wat de functie is van de vierkante betonblokken op kruising 
 Ventweg-Leermarkt.
• Voorziening voor campers om te parkeren en te overnachten.
• Aansluiting van verkeer vanuit rotonde naar Maliebaan is niet goed (vreemde 
 situatie)
• Kruising Graaf – Maasstraat en parkeren bij cafetaria Kerkstraat 25 leidt tot 
 onoverzichtelijke situaties.
• Kruispunt de Wal en Koestraat: bocht lastig te nemen in geval van tegenligger.
• Verkeer vanaf Brandemolen, Boerenweg en Leermarkt neemt niet de Ventweg,   
            maar schiet rechtstreeks de N271 op.
• Kruispunt Lingsforterweg en Barones van Wijmarstraat is onoverzichtelijk.
•  Bij de IJsvogel (Schans) staan de auto’s regelmatig op het fietspad geparkeerd.

De wensen en ideeën voor verkeer en vervoer zijn als volgt:
• Wat kunnen inwoners zelf doen aan het te snel rijden omdat het vaak 
 dorpsgenoten betreft?
• Lijn 83, doorrijden tot ziekenhuis, met mogelijkheid uitstappen centrum!
• Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Maasstraat, met behoud van goede 
 bereikbaarheid bedrijven.
• Met evenementen gratis parkeren bij Kasteeltuinen.
• Camerabewaking parkeerplaats aan de Schans en toezicht.
• Toegangsweg Arcense watermolen naar dorpskern herstellen.
• Eén invalideparkeerplaats tegenover La Bellefleur is voldoende, twee is niet nodig.
• Woonerven die op de Barones uitkomen hebben geen voorrang.
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• Niet meer laden en lossen op Maasstraat na 12.00 uur.
• De veegwagen zou vaker op de Leermarkt moeten komen.
• Aan bewoners vragen wat men vindt van de sfeermarkten en of deze activiteit 
 uitgebreid kan worden?
• Een wensbus of wensauto die tussen de verschillende locaties in het dorp rijdt:   
 van huis naar MFA of van parkeerplaats rand van het dorp naar dorpsplein. Een   
 ander idee is om de vervoersbehoeften op te pakken door het auto delen 
 (car-sharing). Vooral op het platteland worden alternatieven bedacht voor het hoge  
 autobezit per huishouden bijv. het delen van een elektrische auto ter vervanging  
 van de tweede auto. 
• In relatie met het parkeerprobleem en de realisatie van het MFA aan de Schans   
 wordt voorgesteld om de dorpsentrees en de verkeerscirculatie te herzien.
• Onderhoud openbare zandpaden in buitengebied verbeteren.
• Het aantal bezoekende fietsers en voetgangers neemt jaarlijks toe terwijl de 
 voorzieningen voor deze groepen op het oude niveau blijven. Voorgesteld wordt om  
 verkeer van voetgangers en fietsers langs de Maas te scheiden, een fietsenstalling  
 (met camerabewaking) te creëren en meer wandelroutes.
• Openbare verlichting langs de Rijksweg en Lingsforterweg verbeteren vooral voor  
 jeugdspelers van de voetbalclubs Arcen en Lomm.
• Tussen Arcen, Lomm en Velden een vangnet plaatsen voor blikjes en flesjes.
• Invoeren van een nachtbus Venlo-Arcen en nachtveer Arcen- Broekhuizen in 
 weekeinden.
• Brug voor fietsers en wandelaars tussen Arcen – Broekhuizen.
• Aanpassing kruising Derckxweg – Maasstraat, sommige (Duitse) chauffeurs 
 denken dat dit een rotonde is.
• Realisatie van camperplaats met benodigde voorzieningen.
• Maasstraat voorrangsweg maken.
• Beveilig oversteekplaats voor voetgangers bij Kasteeltuinen met een zebrapad.
• Verlaag de trottoirs tot niveau van de weg, dan kun je als voetganger beter langs de  
 geparkeerde auto’s op de trottoirs.
• Maak duidelijker dat Ventweg ook voor auto’s is bestemd zonder dat dit ten koste  
 gaat van de veiligheid van fietsers en ander langzaam verkeer.
• Verplaats bushalte richting toekomstige MFA (niet meer bij Kantoorvakhandel- 
 Kadowinkel-Slijterij Valckx).
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4. Voorzieningen

In de gesprekken over de voorzieningen in Arcen heeft de ontwikkeling van de MFA een 
belangrijke plaats ingenomen. De verwachting is dat de MFA voor diverse voorzieningen 
een grote verbetering zal kunnen betekenen.  

Voorzieningen die gemist worden of die voor verbetering vatbaar zijn, komen in de 
onderstaande opsomming tot uitdrukking.
• Een VVV-punt wordt gemist in Arcen. In Noord-Limburg zijn nog 6 kantoren maar  
 in de toeristische hotspot Arcen is er geen meer. 

Met voorzieningen wordt hier gedoeld op winkels, horeca en ontmoetingsmogelijk-
heden bijvoorbeeld een gemeenschapshuis en verenigingsgebouwen. Uit de enquête 
blijkt dat men vooral tevreden is over de horeca.
    goed/zeer goed  slecht/ zeer slecht
Winkelaanbod   34 %   33 %
Ontmoetingsmogelijkheden 29 %   32 % 
Horeca    72 %     7 %
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• De communicatie over voorzieningen en activiteiten kan verbeterd worden.  
 Inwoners zijn vaak niet goed geïnformeerd over wat er allemaal in het dorp  
 gebeurt. In dit verband werd ook gepleit voor “zichtbare” aanspreekpunten.
• Het vervoer naar activiteiten is niet altijd optimaal voor dorpsgenoten die slecht ter  
 been zijn zowel binnen als buiten het dorp.
• Voor het carnaval worden bouwplaatsen gemist.
• Het netwerk voor mobiele telefonie laat te wensen over bij verschillende  
 providers.
• Het buitengebied mist de kabel of glasvezel voor snel internet.
• Voor de groep 12-18 jaar is er in Arcen weinig te doen, buiten het aanbod van de  
 verenigingen en de festiviteiten zoals carnaval en de kermis.
• De jongerenketen kunnen beter verdwijnen.
• Voorzieningen die gemist worden in Arcen zijn:

• Rabobank
• Discotheek
• Kleine bioscoop
• Fitnesscentrum 
• Uitleenpunt voor hulpmiddelen
• Dependance stadskantoor voor o.a. uitgifte paspoorten/ID-kaarten

Wensen en ideeën voor het voorzieningenniveau zijn:
• Gezondheidscentrum Arcen met o.a. huisarts, fysiotherapie, apotheek,  
 consultatiebureau, wijkzuster en tandarts; behoud en uitbreiding van de  
 eerstelijnszorg en spreekuur huisarts. Ook kwam het idee naar voren van een 
 ‘sociaal café’ bij de huisarts of gezondheidscentrum.
• Behoud en uitbreiding van ontmoetingspunten in het dorp; Gemeenschappelijke  
 ruimte in de Waag moet blijven met mogelijkheid tot ontmoeting, ook voor   
 mensen van buiten, ook voor mensen met beperkingen. Meer laagdrempelige open  
 inloop mogelijkheden. Eetpunt mag meer bekendheid krijgen. 
• Overleg met  mensen die minder mobiel zijn zodat er onderling e.e.a. geregeld   
 kan worden. Maar ook inzetten van vrijwilligers bij vervoer (via Meldpunt). Ook is  
 het idee geopperd van een “servicebus” en tijdens evenementen kunnen  
 elektrische karretjes ingezet worden voor vervoer binnen het dorp van minder-  
 valide bezoekers.
• Behoud geldautomaat en oplaadpunt openbaar vervoer.
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• Behoud van activiteiten Meer Bewegen voor Ouderen zoals gym.
• Behoud bibliotheek.
• Behoud en uitbreiding winkels (o.a. supermarkt, een bouwmarkt) en toeristische  
 voorzieningen.
• Behoud van weerstation in Arcen.
• Snooker in MFA.
• Fitnessvoorziening in MFA voor oud en jong.
• Kermis terug naar de markt, centraal in het dorp.
• Politiepost vooral tijdens evenementen.
• Behoud van RK-parochie maar plan maken voor toekomst en multifunctioneel 
 gebruik van kerkgebouw.
• Discotheek in dorpscafé.
• Aanleg glasvezel.
• Uitbreiding van de dorpswebsite met vermelding van alle dorpsactiviteiten.
• Maak totaal plan over voorzieningen op het terrein van sport, cultuur, zorg en  
 onderwijs die Arcen wil en kan behouden. Maak vervolgens ook duidelijk hoeveel en 
 welke accommodatie je daarvoor nodig hebt.
• Eetpunt, gezellig in de tuin van de Waag.
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5. Zorg en welzijn

Het thema zorg en welzijn is uitgebreid in de dorpsgesprekken aan bod gekomen, ook in 
combinatie met het thema wonen en voorzieningen. 
Men wil zo lang mogelijk in Arcen blijven wonen, maar er leven wel zorgen voor die toe-
komst. De kinderen wonen ver weg en als je alleen komt te wonen en zorg nodig hebt, 
dan leeft de angst dat die zorg niet in het dorp Arcen voor handen is. Er leeft op dit punt 
een bezorgdheid over de toekomst en het gemis van woonzorgcombinaties in Arcen.  
Tegelijkertijd wordt die zorg gerelativeerd omdat niemand zijn/haar toekomst kan voor-
spellen. Het heeft weinig zin om alleen maar uit te gaan van negatieve toekomstscena-
rio’s bij grote verzorgingsbehoeften ten gevolge van de ouderdom. ‘wie dan leeft, die dan 
zorgt’.  Door deze relativering verschuiven de woonwensen van woon/zorg combinaties 
naar reguliere, voor ouderen geschikte woningen.

In de gesprekken werd gewezen op een toename van de behoeften aan welzijns- en 
zorgvoorzieningen.  Het gaat dan volgens de deelnemers om ontmoetingsactiviteiten zo-
als een eetpunt, begeleiding en dagopvang. Daarnaast kwam naar voren de behoefte aan 
vervoer op maat, klussendiensten en hulp bij financiën. Gedacht wordt aan een Algemene 
Hulpdienst nieuwe stijl of een dorpsplatform waar initiatieven voor nieuwe activiteiten 
terecht kunnen, waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden en waar samenwerking en 
afstemming tussen de verschillende activiteiten plaatsvindt.  Ook zagen sommige deel-
nemers een dorpscoöperatie voor zich die verder gaat dan alleen activiteiten van vrijwilli-
gers maar ook actief is met zorgdiensten en woonvoorzieningen. 

Met zorgvoorzieningen wordt gedoeld op gezondheidszorg, thuiszorg en thuisverple-
ging. Met Welzijn wordt o.a. gedoeld op dagvoorzieningen, maaltijdvoorziening, eet-
punt, klussendienst en ontmoetingsactiviteiten.
Uit de enquête komt het volgende beeld naar voren bij de vraag of men zich eenzaam 
voelt: 
21 % Ja, 44 % nee en 35 % weet niet. Daarnaast vindt bijna 70% de sociale omgang in 
Arcen goed tot zeer goed en 6 % vindt die slecht tot zeer slecht.
De zorgfaciliteiten vindt 69 % goed tot zeer goed en 14 % vindt die zeer slecht tot 
slecht



- 31 -

De ontmoetingsplek in de Waag dient behouden te blijven ook voor mensen van buiten 
het woonproject met beperkingen. Het vervoer van deelnemers aan dagovang of eetpunt 
is regelmatig een probleem. Het activiteitenaanbod in de Waag dient uitgebreid te worden. 
Gepleit wordt voor meer activiteiten ’s middags zoals met schilderen en kaarten maken. 
Tevens werd ook gewezen op het voorkomen van een versnippering van ontmoetingsacti-
viteiten in verband met de nieuwe MFA.

De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de huisarts in eigen dorp en behoud van andere 
eerstelijnszorg is erg belangrijk.
Bewegingsactiviteiten voor jong en oud zijn belangrijk. De ouderengym dient voor ieder-
een toegankelijk te blijven. Maar ook bij de inrichting van de woonomgeving kan meer 
gedacht worden aan bewegen voor ouderen door wandelroutes te maken met voldoende 
bankjes of rustpunten.
De communicatie tussen bewoners, verenigingen, ondernemers en initiatiefgroepen is 
belangrijk. Een digitaal dorpsplein kan daarbij zinvol zijn maar men moet niet alle 
communicatie digitaal laten verlopen. 
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6. Vrijwilligerswerk en verenigingen

Tijdens de dorpsgesprekken kwam een positief beeld naar voren over het verenigingsle-
ven. Men is over het algemeen tevreden over het verenigingsleven en hun activiteiten in 
Arcen. De samenwerking tussen (sport)verenigingen in Arcen (SVA) en met de verenigin-
gen in Lomm beoordeelt men positief. De afstand tot de verenigingen in Velden vinden 
met name jongeren een probleem. 

Het verenigingsleven scoort in Arcen erg hoog: bijna 80% vindt de
verenigingsactiviteiten goed tot zeer goed en 0,6 % slecht. 
Toch is slechts 15% van de respondenten lid van een vereniging.
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Wensen:

De vele activiteiten van verenigingen en ondernemers zetten Arcen op de kaart en bren-
gen leven in de brouwerij. De parkeerproblemen die samenhangen met deze evene-
menten dienen wel adequaat opgelost te worden. Ten aanzien van het Scroogefestival 
vinden jongeren het lastig dat ze dan niet meer het dorp in kunnen. Tevens vindt men dat 
inwoners van Arcen gecompenseerd moeten worden voor deze hinder bijv. door een vrije 
entree.

Het wordt belangrijk gevonden dat nieuwe bewoners betrokken worden bij de gemeen-
schap. Als eerste stap kunnen verenigingen en ondernemers gezamenlijk een welkomst-
pakket Arcen aanbieden.

Als aanvulling op de bij zorg en welzijn genoemde oprichting van een Algemene Hulp-
dienst werd gepleit voor uitbreiding van vrijwilligerswerk in de persoonlijke levenssfeer
• Kleine klussen in huis
• Boodschappen doen
• Kaart- en kletsmaatje
• Vervoer naar ziekenhuis en kapper
• Sneeuwruimen op de stoep
• Onderhoud tuin
• Telefoonkring.

Met betrekking tot het vrijwilligerswerk voor het collectieve belang werd gewezen op:
• Onderhoud kerkhof
• Oprichting creatieve ontmoetingsgroepen om samen dingen te doen: eten, koken, 

knutselen.
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Hoofdstuk 4  Uitvoeringsprogramma, doelen en ambities 
van Arcen

Het leefbaarheidsonderzoek en de dorpsgesprekken hebben een veelheid aan wensen, 
behoeften en ideeën opgeleverd. De werkgroep heeft deze gegevens gebundeld in doelen 
en ambities van Arcen voor de komende 10 jaren. Per cluster zijn ideeën en voorstellen 
opgenomen waarmee uitvoering gegeven kan worden aan het betreffende doel. Niet alle 
ideeën staan in dit uitvoeringsprogramma apart benoemd: een aantal is geclusterd in een 
algemeen doel. 
De uitwerking van deze doelen in uitvoerbare plannen is een zaak van de inwoners van 
Arcen, de gemeente en maatschappelijke instellingen. Sommige doelen kan de gemeen-
schap van Arcen alleen uitwerken of voorbereiden en voor andere ambities is de samen-
werking met de gemeente Venlo of maatschappelijke instellingen nodig.

Doelen en ambities

1. Arcen, een gastvrij dorp waar het gezellig en veilig vertoeven is.

Middelen:
1.1. Een verkeerscirculatieplan voor het hele dorp (met o.a. éénrichtingsverkeer) en   
 aanpak van verkeersknelpunten.
1.2. Een dynamisch/digitaal parkeerverwijzingssysteem naar het P-terrein van de 
 Kasteeltuinen wordt ingevoerd.
1.3. Het P-terrein achter het Hotel Arcen (in samenwerking met  
 aanwonenden/eigenaren) wordt gereconstrueerd.
1.4. Trottoirs, wegen en gebouwen die toegankelijk zijn voor senioren en  
 gehandicapten.
1.5. Waar “dorpsommetjes” gerealiseerd worden met ontmoetingsplekken en  
 rustplekken (bankjes) inclusief historische informatie.
1.6. De ontwikkeling en uitvoering van een verlichtingsplan voor wegen en trottoirs   
 wordt opgepakt.
1.7. De verkeersbebording en informatiebebording wordt vernieuwd.
1.8. Een centrale fietsenstalling en camperplaats met camerabewaking wordt  
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 gerealiseerd.
1.9. Er wordt handhavend opgetreden.
1.10. Ondernemers, verenigingen en dorpsraad werken samen aan een vitaal Arcen.

2. Arcen, een dorp waar jong en oud, zo nodig aangepast, kunnen wonen.

Middelen:
2.1.  Er moeten voldoende woningen zijn, zowel in de huur- als koopsector.
2.2.  Woningen moeten zowel geschikt zijn voor senioren als starters.
2.3   Het initiatief van de werkgroep “Zörg in eigen Dörp” voor een woonproject Arcen  
 (een combinatie van wonen, ontmoeten en zorg) wordt binnen 4 jaren gerealiseerd.
2.4. Waar Arcenaren, gelet op de weinig beschikbare woningen en geringe  
 doorstroming, een eerste recht krijgen op een sociale huurwoning en de  
 belangstellenden registratie van woningzoekenden wordt gemoderniseerd en  
 gepubliceerd.
2.6  Door het beschikbaar stellen van een goede en betaalbare locatie worden jongeren  
        en andere woningzoekenden in Arcen uitgenodigd voor deelname aan een  
 project van Bouwen in Eigen Beheer en/of een project van de “wooncoöperatie” in  
        samenwerking met de woningstichting. 
2.8  De vrijkomende locaties (door MFA) worden optimaal benut voor woonbehoeften       
        zonder het historische karakter van Arcen uit het oog te verliezen.

3. Arcen, een vitale gemeenschap waar iedereen bij betrokken wordt.

Middelen: 
3.1.  De realisatie van een gezondheidscentrum waar huisarts, tandarts, fysiotherapeut  
         en apotheek, etc. in één accommodatie zijn ondergebracht.
3.2.  De (sociale) hulpdienst nieuwe stijl of een dorpscoöperatie wordt gestart.
3.3.  Initiatieven worden ontplooid voor inwoners die een steuntje in de rug nodig  
         hebben (dorpsdagvoorziening, eetpunt, klussendienst, boodschappen- en  
 vervoersdienst of wensauto).
3.4.  Voor dorpsgenoten die minder goed ter been zijn, wordt een vervoersdienst  
 opgezet.
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3.5   Er wordt een project van zelfstandig wonen in nabijheid van elkaar ontwikkeld met  
         mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van zorg- en servicediensten.
3.6.  De MFA: een kloppend hart voor zowel de jeugd, ouderen als het verenigingsleven.
3.7. Voldoende speelgelegenheden voor de (kleinste) jeugd, maar ook voor  
         senioren ter stimulering van het meer bewegen voor ouderen; de speel- en be   
 weegplek voor jong en oud.
3.8  Voor de communicatie tussen inwoners, verenigingen en ondernemers  
 wordt gebruik gemaakt van een digitaal dorpsplein.

4. Arcen, een dorp met goede voorzieningen, een rijk verenigingsleven en vitaal  
 vrijwilligers werk.
  
Middelen:
4.1. Het gebruik van de toekomstige MFA als centraal ontmoetingspunt en bruisend   
 hart van het dorp wordt gestimuleerd.
4.2. Een initiatiefgroep gaat aan de slag met de ontwikkeling van activiteiten voor de  
 groep van 12-18 jaar. 
4.3      Het voormalige gemeentehuis voor kunstenaars/ondernemers/informatiepunt   
 VVV en exposities wordt in gebruik genomen.
4.4.  De aanleg van een infrastructuur voor snel internet (glasvezelnet) en verbetering  
 mobiele ontvangst telefoonverkeer vindt plaats.
4.5.  Een “service”-winkel wordt ingericht, waar allerlei diensten worden aangeboden  
  zoals reparaties kleiding/schoeisel, ov-kaarten-stomerij en afhalen van pakketten.
4.6  De samenwerking van verenigingen zoals SVA wordt doorontwikkeld. 
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5. Arcen, een dorp dat investeert in behoud en een verantwoorde ontwikkeling  
 van het toeristisch profiel met de daarbij behorende faciliteiten.

Middelen:
5.1. Versterking van coördinatie en samenwerking van de belanghebbende partners, de  
 toeristische ondernemers en het midden- en klein bedrijf.
5.2. Promotie van het “merk“ Arcen en coördinatie in werving van personeel voor de   
 horeca
5.3.  De Burgemeester Linders promenade wordt opgewaardeerd.
5.4.  Een voorziening waarmee nieuwe inwoners hartelijk worden verwelkomd.
5.5.  Er vindt een betere benutting van de Maas plaats zoals uitbreiding van  
 havenfaciliteiten en verbinding dorpskern met Maas (zie ook 5.2).
5.6.  Het oude gemeentehuis wordt opnieuw in gebruik wordt genomen met activiteiten  
 die bijdragen aan versterking van het profiel Arcen
5.7.  Een ondernemershuis wordt ontwikkeld als broedplaats van ZZP-ers en startende  
 ondernemers.
 

De prioriteiten in dit uitvoeringsprogramma worden bepaald in het samenspel van de 
dorpsraad, verenigingen, werkgroepen en de gemeente. De energie en de creativiteit die 
daarbij aan de dag gelegd wordt, bepaalt niet alleen de prioriteit maar zijn ook doorslag-
gevend voor de haalbaarheid van deze ambities.
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Bijlage 1

Verenigingen en vrijwilligerswerk in Arcen

1. Stichting Jong Arcen
2. Stichting Kindervakantiewerk Arcen
3. Stichting Speeltuin Arce veur Arce
4. Sint Maartencomité
5. CV De Keieschiéters Arce
6. Stichting Volkcultuur Arcen
7. Koninklijke Harmonie van Arcen
8. Laaktaler Muzikanten
9. Joekskapel De Keiermegjes
10. Gemengd Zangkoor Laus Deo
11. Gemengde Zangvereniging Arcen
12. Mannenkoor Arch Luit
13. Parochieel Dameskoor Petrus Paulus
14. Parochieel Herenkoor Laus Deo
15. Vocalgroup Avolon
16. Stichting Arcens Podium
17. Stichting Franz Pfanner Huis
18. Postzegelvereniging Arcen
19. Historische Werkgroep Arcen
20. Stichting Heemkunde Arcen
21. Koninklijk St. Petrus en Paulus  Gilde
22. St. Sebastianus Gilde Arcen
23. KBO Arcen
24. Vrouwen Initiatief Arcen (VIA)
25. Bridgeclub Brica
26. Dartclub Harmonie
27. Handboogschietvereniging Nimrod
28. Hengelsportvereniging De Brasem
29. Jeu de boulesclub Beej de Schanstaore
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30. Motorclub ’t Wimke
31. Paintball vereniging C.L.A.N.
32. Schaakvereniging ARX
33. Tennisclub Arcen
34. Voetbalvereniging DEV-Arcen
35. Volleybalclub AV Flash
36. Postduivenvereniging PDV Expresse Arcen
37. Biljartvereniging Inaborg
38. Stichting Comité Sfeermarkten
39. Ondernemersgroep Smaakvol Arcen
40. Salvo ondernemersvereniging
41. Stichting Hartslag Arcen-Velden-Lomm 
42. Reanimatienetwerk Arcen-Velden-Lomm
43. Stichting Gemeenschapshuis De Klosterhoaf
44. Dorpsraad Arcen
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Bijlage 2

Ideeën en wensen per thema uit leefbaarheidsonderzoek 2014 Arcen

Themagroep        Frequentie

Werk
- Meer werk in dorp (niet alleen horeca)    2
- Aandacht toerisme       1 

Wonen en woonomgeving
- Verkeerssituatie        20
- Parkeren dorpskern       10
- Aanpak leegstaande panden       9
- Verkeersdrukte         7
- Onderhoud groen / verfraaien        6
- Hondenpoep/zwerfvuil        5
- Trapveldje jeugd         4
- Speeltuin en ontmoetingsplek ouders met kinderen   4
- Behoud Ovaal (zonder MFA)       4
- Seniorenwoningen        3
- Aandacht kwaliteit wandelpaden      2
- Betaalbare woningen jongeren       2
- (huur)woningtoewijzing        2
- Overlast/drukte ’s avonds en ’s nachts     1
- Invulling open plekken kern       1
- Bewegwijzering         1

Voorzieningen niveau
- Gemeenschapshuis en gebruik MFA     13
- Voorzieningen ouderen /-activiteiten / zorghuis    9
- Nieuwe school (met MFC)       3
- Voorzieningen jongeren        3



- 41 -

- Faciliteiten woonbegeleiding minder validen    2
- Kermis          2
- Activiteiten jeugd 12 -16 jaar       1
- Bundeling buitensport in één sportpark     1

Verenigingen en vrijwilligerswerk
- Één grote (sport)vereniging of bestuurlijke samenwerking  4
- Jongeren en vrijwilligerswerk       3
- Uitbreiding activiteiten verenigingen      2
- Verenigingsmanager of coördinator      1
- Samen zorgen         1
- Samen feesten en toernooien organiseren     1
- Gezamenlijke sportweek        1

Bestuurlijk klimaat
- Verbindingen dorp, bundeling krachten     8
- Verbinding jong en oud        3
- Communicatie dorp – gemeente      2
- Draagvlak dorpsraad        2
- Verbinding verenigingen buiten dorp      2


