
Verslag Openbare Dorpsraadsvergadering 6 september 2018 

Afmeldingen: Loek Backes, Wim Janssen, Wilfried Stiel, Wies Muyres en Hennie 
Rheiter. 

Stipt om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. 

Notulen vorige vergadering.  
Gonny Reivers kon op de website de notulen niet openen, andere aanwezigen 
konden dat wel. Niemand heeft aanmerkingen op de notulen en deze worden 
goedgekeurd. 

Post en mededelingen. 
-2 van de 3 bruggen zijn teruggeplaatst door het Limburgs Landschap. 
-Mail van Jules Renkens. Hij heeft reeds vele mails gestuurd naar de gemeente  
over de toestand van de bomen in de Pastoor Schrammstraat. Er zijn zeker 5 
bomen dood en daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. De 
Dorpsraad heeft hierover navraag gedaan bij de gemeente. Er zijn 
moeilijkheden met de  aannemer die dit moet oplossen. 
-Wat betreft de Klosterhoaf gaan we er nog steeds vanuit dat het zorgcomplex 
medio 2019 gerealiseerd is. Het is nog te vroeg voor een algemene presentatie. 
-De vraag van Ruud v.d. Beele over de mogelijkheid van een fietsenstalling op 
de parkeerplaats bij Marloes wordt meegenomen bij de behandeling van de  
parkeerproblematiek met Jasper v. Beek van de gemeente. Ruud heeft zijn 
verzoek doorgestuurd. Er is een vervolgafspraak op 19 september waar ook 
wethouder Peeters aanwezig zal zijn.  
-De kalender kan niet meer door de Dorpsraden van Arcen-Lomm-Velden 
uitgegeven worden. Dit is vorig jaar overgenomen door FMR (acquisitie, lay-out 
en bezorging) en ook voor 2019 ligt de hele organisatie bij FMR. FMR heeft 
medio juli alle verenigingen en bedrijven een e-mail gestuurd, waarin gevraagd 
wordt om alles door te geven wat er op de kalender vermeld moet worden. 
Deze mail is niet door iedere vereniging ontvangen en zal dus nog een keer 
verstuurd worden. Ook kan het websiteadres opgevraagd worden bij het 
bestuur van de Dorpsraad. 
-De pinautomaat moet worden verplaatst i.v.m. verkoop van de voormalige 
Rabobank. Er ligt een voorstel om een pin-container op de parkeerplaats voor 
de kerk neer te zetten. Het bestuur van de Dorpsraad vindt dit geen goede plek 
maar wat vinden de aanwezigen hier van? Er is een bericht hierover gestuurd 
naar de Gemeente en Cecile heeft een post op FB gezet. Naar aanleiding 
daarvan is er een stuk in de krant geplaatst. De Rabobank heeft contact gezocht  
hierover en Dhr. Moonen komt uitleg geven. Arcen behoudt in elk geval een 
pinautomaat. Deze moet goed bereikbaar zijn, centraal liggen, zichtbaar zijn en 
veilig voor de omwonenden. Er worden 3 opties genoemd: het Kerkplein, 



parkeerplaats bij Hotel Arcen en parkeerplaats bij de apotheek. Na een 
stemming blijken de meesten voor de parkeerplaats bij de apotheek Op de Hor 
te zijn: 93. Jan van Rijswijck vraagt of we ook inspraak hebben in het design. 
Suggesties zullen in overweging genomen worden is het antwoord van de 
Rabobank. Nel v.d. Beele vindt dat het wel lang geduurd heeft voor dat dit in 
Arcen bekend is gemaakt: 2 jaar. Antoinette Clevis vraagt of de automaat iets 
kleiner kan worden dan in Velden, dit kan volgens de Rabobank. Volgens Dolly 
v.h. Hof kan dan de automaat ook geplaatst worden binnen de apotheek. Dhr. 
Moonen: juist niet omdat er dan weer gevaar dreigt van rondvliegende 
brokstukken als er explosieven geplaatst worden. 

Updates werkgroepen: 
Wonen: Huizen op de Wal zijn opgeleverd. Stoepen zijn nog niet helemaal 
klaar. 
Rabobank: is onder voorbehoud verkocht. 
Voormalig Gemeentehuis: Dhr. Snoek heeft dit in erfpacht. Begane grond 
wordt horeca. Wat gebeurt er met het bordes? Volgens Edith Craenmehr kan 
het gebruik hiervan blijven zoals het nu gebeurt (Keieschieter, concerten enz.) 
Dhr. Snoek krijgt een uitnodiging voor de volgend Openbare Dorpsraad om 
e.e.a. toe te lichten. 
Klosterhoaf: nog niet alle stukken zijn binnen bij de gemeente. Er komt een 
openbare presentatie van het geheel na het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning. 
Dijkversterking: Wethouder Pollux is op werkbezoek geweest in Arcen. Zij 
heeft kennis genomen van de problematiek en met eigen ogen gezien hoe 
onzinnig het is om een eiland bij de brouwerij te creëren. Het lobbywerk loopt 
door om de benodigde hoogte voor Arcen zo laag mogelijk te krijgen. 
Hertogbroek en Lottum/Broekhuizerweerd geven veel verlaging voor Arcen én 
Venlo. Dit proberen we op de kaart te krijgen. 
Speelpark: Dit is onlangs geëgaliseerd. Ralf Smits heeft het overleg gedaan met 
de Fa. Jenniskens waarvoor dank. Omgevingsvergunning en 
gebruikersovereenkomst nog nodig daarna kunnen we verder. 
Bomen Maasstraat: Na de bezichtiging i.v.m. de dijken heeft wethouder Pollux 
ook naar de Maasstraat gekeken. Mevrouw Pollux vond het triest om de 
Maasstraat zo te zien. Er moet een plan komen om de bomen te vervangen 
met daarbij een goedgekeurd financieel plaatje. De boomstronken die nog niet 
uitgefreesd zijn vormen een gevaar. Ziet er ook niet uit. De gemeente 
overweegt om hier in de herfst iets aan te doen. 
Verbinding: Deze werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. Als Klosterhoaf 
klaar is wordt er weer een bijeenkomst gepland. Wiel Rutten legt het e.e.a. uit 
over de vervoersdienst in Arcen naar en van de open inloop. Deze is gestart op 



1 augustus. Er is nog te weinig animo voor de open inloop. Hopelijk wordt dit 
gauw meer. Per rit kost het €0,50. Wiel wordt bedankt voor zijn initiatief en 
neemt het applaus van de aanwezigen in ontvangst. 

Pauze met een vers kopje koffie of thee geserveerd door de dames van MFA de 
Schans. 

Kennismaking met wethouder Ad Roest.  
Cecile doet een korte inleiding over de wethouder en verteld de hoofdlijnen 
van het kennismakingsgesprek dat hij eerder gehad heeft. De heer Roest is 
wethouder financiën maar ook wijkwethouder voor Venlo-Noord. Dit zijn 
Genooi, Velden, Lomm en Arcen. Daarna geeft Cecile het woord aan de heer 
Roest. 

Wethouder Roest geeft zijn visie over het nieuwe beleid van de Gemeente 
Venlo. Beleid moet ontwikkeld worden samen met de burgers. Momenteel zijn 
sommige zaken moeilijk te verwezenlijken i.v.m. financiële problemen bij de  
Gemeente Venlo. Dit zal nog zeker 2 jaar zo blijven.  

Will Scheepens geeft aan dat er een grote ergernis bestaat over het contact 
met de gemeente. Vragen die men stuurt worden niet of heel laat beantwoord. 
Dhr. Roest noemt dit een speerpunt: er zal gezorgd worden voor een follow-up 
als er iemand ziek mocht zijn, zodat dingen niet zo lang blijven liggen. Will 
vraagt ook aandacht voor het fietspad op de Lingsforterweg bij de 
Kasteeltuinen. Bij de gemeente heeft dit geen prioriteit blijkens antwoorden op 
aanvragen voor het GVVP, maar men moet zich wel realiseren dat de gemeente 
wel aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele calamiteiten. Voor de 
bomen moet een voorziening opgebouwd worden. 

Wil Joosten vraagt of er gekeken kan worden naar samenwerking met Horst 
aan de Maas betreffende de dijkverzwaring, de wethouder heeft 
grensoverschrijdende samenwerking tenslotte in zijn portefeuille.  

Leonne Beckers heeft nog steeds geen antwoord gekregen op haar vraag over 
groenaankleding van het Centrum. Richard Bosman notuleert dit en de heer 
Roest zal zich hierover buigen. 

 
Thijs Reutelingsperger vraagt wanneer de parkeerplaats achter de Oude Hoeve 
opgeknapt wordt.  

 
Jo Geraeds zegt dat de ambulancepost in Well opgeheven wordt en de 
ambulances dus vanuit Venlo en Bergen moeten komen. De aanrijtijden zullen 
dan wel langer dan 15 minuten zijn. Dhr. Roest zal dit inbrengen bij de Regio 
Veiligheid. 



 
Carina v.h. Hof zegt tegen Dhr. Roest dat de Gemeente een dienstverlenende 
instelling is. Als ambtenaren zich dit realiseren komt het wel goed. Zij vraagt 
ook naar het mailadres van de wethouder. Het emailadres van Dhr. Roest is: 
a.roest@venlo.nl. Cecile geeft als tip dat dit bij alle ambtenaren van de 
gemeente zo werkt. Voorletter punt Achternaam @venlo.nl. 
r.bosman@venlo.nl dus. 

 
Nel v.d. Beele geeft aan dat er veel overlast is van motoren en fietsen die op de 
stoepen worden geparkeerd. Dit is toegestaan, ook al ontstaat hierdoor veel 
overlast. Dit zal meegenomen worden bij het parkeeroverleg met Jasper v. 
Beek.  

 
Ruud v.d. Beele vraagt of het geld van parkeerbonnen voor de gemeente is. Dit 
gaat naar het Rijk. Er wordt zo wie zo erg weinig gehandhaafd. Handhaving 
wordt waarschijnlijk wel uitgebreid. 

 
Leo Beckers heeft een voorgeveltuin aangebracht en bij het contact met de 
gemeente hierover is hem gezegd dat er altijd een rolstoel over de stoep moet 
kunnen rijden. Als er motoren en fietsen staan kan dit ook niet. 

 
Petra Rayer geeft aan dat ambulancepost wordt verplaatst naar Bergen, 
waardoor de aanrijtijd langer wordt. De wethouder geeft aan dat er wel een 
extra ambulance komt.  

 
Jan v. Rijswijck geeft nog een keer aan, dat er een groot gevaar uitgaat van de 
kastanjebomen op de Maasstraat. Er is er zelfs een omgewaaid in het voorjaar. 
In Zundert zijn van een zieke boom takken afgewaaid en zijn er mensen zwaar 
gewond geraakt. Dit moet men zich wel realiseren in Venlo. 

 

Rondvraag 
niets 

 

De vergadering wordt rond 21.15 uur gesloten 

 

Sophie Stiel 
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