Verslag openbare dorpsvergadering woensdag 15 november 2017 in MFA de Schans.
1) Opening:
Voorzitter Cecile van de Kroonenberg heet de aanwezigen van harte welkom .
Extra woord van welkom aan dhr. Daan Prevoo Gedeputeerde van de prov.Limburg.
Afmeldingen: Hennie Rheiter, Jacq.Geelen, Monique van de Kroonenberg, Toos Brands.
2) Notulen vergadering 13-09-17:
Opmerking; dhr.Pieter Pelzer is ingehuurd door de gemeente Venlo als ambt. Bewoners
ondersteuner.
Verder worden de notulen goedgekeurd.
3) Ingekomen stukken/mededelingen:
Vanwege overdracht van andere afdeling binnen de gemeente kan de vraag door Jules Renkens over
bomen Past.Schrammstr. niet worden beantwoord.
Kalender 2018 kan weer door de Dorpsraden Arcen-Lomm-Velden gratis aan de inwoners worden
aangeboden. FMR heeft de acquisitie overgenomen voor 2018. Financiële plaatje blijft moeilijk, de
gun factor door ondernemers qua sponsoring en adverteren is zeer belangrijk .
4) Evaluatie DOP:
Zie bijlag van Cecile….
5)Update werkgroepen:
Wonen
Omgevingsvergunning van oud gemeentehuis aangevraagd bij gemeente
Klosterhoaf zeer serieuze optie , voorlopig geen sloop.
Gerstkamp helft bouwterrein eigendom Bouwfonds, helft eigendom gemeente> eventueel
kleinschalig bouwen.
Wal : December 2017 start aanleg nutsvoorzieningen >> febr. 2018 start bouw 12 woningen
Oplevering juni/juli 2018.
Rabobank ??
Herinrichting Maasstraat : Binnen de gemeente is/gaat? een werkgroep met zoveel mogelijk
disciplines zich hierover buigen .
Verbinding
*Taalcafé 4 nov. zeer goed bezocht. Prettige sfeer , aftastend hoe verder, 2 dec. volgende
bijeenkomst.
*Toos Brands en Suzanne Valckx hebben een onderzoek rapport over bereikbaarheid in ons dorp
voor m.n. mindervaliden aangeboden aan wethouder Aldewereld, deels zal de gemeente hiermee
aan de slag gaan en deels onze eigen ondernemers .
*Mieke Huibers gaat nog meer groentebakken plaatsen bij de Schans ook komt er een insectenhotel
en bijenoase.
Zij vraagt om een perceel grond om een voedselbos te kunnen realiseren waar iedereen gebruik van
kan maken.
*Wensbus: Will Joosten geeft uitleg waarom en hoe er een wensbus/buurtbus gerealiseerd zou
kunnen worden voor ons dorp.
Deze bus is nadrukkelijk niet bedoeld voor inwoners die een speciaal vervoer nodig hebben bij o.a.
rolstoelen en scootmobielen. Hiervoor is de WMO / Omnibuzz opgezet.
Voor de wensbus zouden 15-20 chauffeurs nodig zijn en 2 planners .
Platvorm Venlo voor eventueel gezamenlijke ritten. Er wordt in de vergadering gevraagd om
vrijwilligers die dit traject mee willen gaan opzetten.
Wordt vervolgd.

Verkeer
Beteugelen snelheid: er worden smileys geplaatst door de gemeente in de loop van het jaar 2018 op
toerbeurt op de Barones van Wijmarstraat – Maasstraat – Schans.
Tegenover Alt Arce is een parkeerplaats ingericht voor het laden en lossen van producten door
vrachtwagens. Verkeersbord is nog niet geplaatst!
Voetpad bedrijfsterrein kasteeltuinen richting rotonde gaat (voorlopig) niet door vanwege ruimte
gebrek.
Kruising Barones van Wijmarstr.>Koestraat en
,,
,,
> Lingsforterweg worden heringericht.
Fietspad vanaf Maliebaan richting dorp gaat niet door vanwege ruimtegebrek.
De verkeerscommissie heeft zich opgeheven , er wordt gekeken naar eventueel projectmatige
aanpak.
6) Dijkverzwaring:
Cecile is bij de vergadering ontwerpatelier 14/11 geweest maar er waren geen tastbare voorstellen.
Dhr. Daan Prevoo is aanwezig vanuit de prov.Limburg als gedeputeerde van o.a. waterveiligheid.
Hij wil graag ”geluiden”op komen halen om mee te nemen voor gezochte oplossingen voor Arcen.
Wettelijke opdracht is : bescherming tegen hoog water.
De partners zijn: Rijkswaterstaat – Waterschap (uitvoerend)-- Provincie (maakt eigen afwegingen)
- Gemeente.
Dhr. Prevoo zit in de stuurgroep Noordelijke Maasvallei, dit is geen besluitvormende instantie
Stuurgroep Delta Maas is wel een besluitvormende instantie.
Er liggen nog grote uitdagingen voor Arcen. Grote vraag is dijken, demontabel , in welke
uitvoering?
Rivierverruiming, lange termijn hoeft niet!
Uitdieping van de Maas is geen oplossing, door afzetting wordt de bodem onstabiel en het water
wordt te snel doorgevoerd dan komen er op andere plaatsen problemen.
23 nov. komt er weer een info avond vanuit het Waterschap in MFA.
7) Werkgroep verbinding ,zie boven.
8) Speelpark:
Natasja Riteco -v.Meel geeft uitleg via sheets hoe het speelpark op de plek van de oude
basisschool en de speeltuin ernaast voorlopig is ingedeeld.
Er zijn al subsidie stromen binnen, 30.000,00 gemeente, 20.000,00 Woonwenz, 4000,00 stichting
Van Arce veur Arce. Financiele stromen lopen via de gemeente

In samenspraak met werkgroep zijn er al diverse toestellen besteld voor de plek rechts. Op de
speelplaats komt een kabelbaan, op het terrein straks een honden speelplaats.
9) Rondvraag:
dhr.Loek Backes vraagt naar situatie bij het Huis van de Wijk
dhr.Thijs Reutelingsperger vraagt naar handhaving bij parkeerproblemen.
10) De voorzitter sluit om 22.15u. de vergadering met dank aan de vele belangstellenden en hun
inbreng.
De volgende openbare dorpsvergadering is op Do. 8 Maart 2018
Wies Muyres.

