Arcen, 1 mei 2019
Directie Rabo Bank Venlo,
Vanwege wederom verkoop van het pand van de voormalige Rabobank te
Arcen moet de betaalautomaat aldaar verplaatst worden.
Tijdens een openbare vergadering van de Dorpsraad is aan de orde
geweest waar een nieuwe en veilige betaalautomaat-kiosk geplaatst zou
kunnen worden.
De aanwezige vertegenwoordiger van de Rabo-bank gaf aan dat het uit te
brengen advies overgenomen zou worden.
De Kerkplein-locatie werd fel afgewezen en unaniem werd gekozen voor
een locatie bij de (inmiddels voormalige) uitgiftepost van de apotheek aan
de Wal. Daar staan meer service gerichte voorzieningen, zoals sinds kort
ook de brievenbus van PostNL.
Tijdens een volgende dorpsraadbijeenkomst (Rabo-bank was niet
vertegenwoordigd) werd aangegeven dat de gekozen locatie alsnog is
afgewezen met als argument dat toeristen die locatie niet zouden kunnen
vinden. En met het wegblijven van toeristen zou er geen aanleiding meer
zijn om in Arcen een automaat te handhaven.
Vervolgens werd alsnog de locatie Kerkplein in stemming gebracht met als
toevoeging dat als die niet gehonoreerd zou worden er geen automaat zou
komen. De meerderheid van de aanwezigen koos daar toen voor.
De vergunningsprocedure voor het Kerkplein is inmiddels in gang gezet;
er zou in middels, naar verluidt, een positief advies van de Welstandscommissie zijn. Als dat juist is, verbaast ons dat zeer.
T.a.v. het kerkgebouw kan het volgende worden opgemerkt:
"Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het dorp veelvuldig
gebombardeerd. Ook de kerk leed daarbij veel schade; de torenspits en
het schip stortten in. Daarom deed direct na de oorlog een schoolgebouw
enige tijd dienst als noodkerk.
In 1954 waren de plannen voor nieuwbouw, naar ontwerp van architect
H.W. Valk, gereed. Met de bouw werd pas in 1958 begonnen; in 1959 was
zij voltooid. De kerk heeft, zoals de meeste van Valks kerken, een
christocentrische opzet. Het basilicale schip heeft een brede middenbeuk
en smalle zijbeuken. Het transept is eveneens breed uitgevoerd. De
kruising, dat dienstdoet als priesterkoor wordt bekroond door een ruime
vierkante vieringtoren en afgesloten door een abside met kooromgang. De
kerk heeft een centraal bankenplan, naar voorbeeld van kerken in
Sevenum en Herten, beide eveneens ontworpen door Valk. Aan de op het
zuiden gerichte voorkant heeft de kerk een dubbeltorenfront met portaal.
De torens zijn van ongelijke hoogte. In het plantsoen ten westen van de
kerk is een betonnen constructie geplaatst met daarin de antieke
Mariaklok. De kerk is een rijksmonument vanwege twee klokken uit 1861
en 1684, een priesterzerk en een houten beeld".

Plaatsing op het Kerkplein doet, naar het oordeel van de meeste
Arcenaren, ernstig afbreuk aan de beeldkwaliteit van het plein en de kerk
met het monumentale uiterlijk.
Dat men er toch voor heeft gekozen is omdat men de voorziening niet
kwijt wil, wat als een compliment voor de Rabo-bank kan worden
beschouwd. Dus ook veel Arcenaren maken er (ook) gebruik van.
De Dorpsraad is, vanwege de kwaliteit van de omgeving, zelfs van plan
het parkeren op het plein te ontmoedigen.
Het argument dat toeristen die locatie niet kunnen vinden gaat m.i. niet
op en als dat al zo zou zijn kan dat met een simpel verwijzingsbord
opgelost kunnen worden.
Inmiddels groeit het ongenoegen in het dorp. In de Dorpsraad waren
dergelijke geluiden al te horen, doch nu bestaat op basis van gegroeid
inzicht alom weerstand en weerzin.
Dat alles leidt tot een klemmend verzoek om de ingezette procedure te
stoppen en alsnog te kiezen voor een locatie aan de Wal.
Veel inwoners zouden u dankbaar zijn.
Maar misschien kan e.e.a. ook en met name door u op de
Dorpsraadvergadering van 5 juni a.s. nog eens worden besproken. Mits
het bestuur van de Dorpsraad daar uiteraard mee akkoord is.
J. Peeters
W. Scheepens

