
Verslag openbare dorpsraadsvergadering op donderdag 13 februari 2020. 

 

Opening: 

Voorzitter Cecile van den Kroonenberg heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote 

opkomst. 

Afmeldingen: Wijkagent Thijs Gubbels en Hans Kusters 

 

Notulen vergadering woensdag 13 november 2019. 

Deze werden goedgekeurd en aangenomen. 

 

Binnengekomen stukken en mededelingen: 

Vanaf nu is er in de dorpen een boa werkzaam. Hier is dat Merel van der Aa. Er zal dus beter 

gehandhaafd worden m.n. als het gaat om foutparkeren. 

 

Een mail van Hans Reinders over het gebruik van de rotonde bij de Kasteeltuinen. Hij vindt dat er 

vanuit Duitsland richting Arcen niet goed staat aangegeven hoe de rotonde gebruikt moet worden 

Deze mail is doorgestuurd en wordt behandeld door de werkgroep Verkeer. 

 

Een brief van SVA dat het geplande tevredenheidsonderzoek dat gehouden zou worden samen met 

de dorpsraad en de gemeente, wordt doorgeschoven naar volgend jaar omdat de gemeente op het 

ogenblik niemand heeft die dit onderzoek kan doen. 

 

De dorpsraad heeft dit jaar een tekort op de begroting. We zullen dus enkele bezuinigingen moeten 

doorvoeren. De aankondiging van de openbare dorpsraadsvergadering zal in het vervolg kleiner in 

de Maasdorpen komen en in zwart-wit. 

Omdat de vergaderingen druk bezocht worden is de koffie een flinke kostenpost. We zullen dus 

vanaf nu slechts één kopje koffie aanbieden. Het drankje na afloop in de foyer blijft. Het is 

belangrijk om na afloop nog even na te kaarten. 

 

Wat hebben we bereikt in 2019 en wat willen we in 2020?                                                                 

De vergaderingen in 2020 werden goed bezocht, er zijn veel werkgroepen actief op allerlei gebied, 

we zijn actief op social media en hebben geregeld contact met de pers.                                           

Het zorgcentrum is geopend, de huizen aan de Wal zijn bewoond, de bruggetjes in de Inaborg liggen 

er weer (op één na), er is een pincontainer geplaatst, er wordt flink gespeeld in de speeltuin, er is 

begonnen met de verbouwing van de Klosterhoaf en om de Proeverij en Brouwerij komt geen 

eiland, maar wel een schiereiland. 

In 2020 nemen we afscheid van 2 bestuursleden, t.w. WiesMuyres en Hans Naus. Deze functies 

zullen moeten worden ingevuld. We zouden graag wat meer betrokkenheid van jongeren willen 

realiseren. Dat proberen we al via de sociale media, zoals b.v. Instagram.                                        

We hebben de parkeervisie aangeboden aan de gemeente en in 2020 willen we ook het verkeersplan 

rond krijgen. Gelukkig is stadsdeelmanager Pieter v.d. Rijdt  heel actief. 

Marters                                                                                                                                                                                                                       

Er is sprake van overlast door marters en dus is door Pieter v.d. Rijdt en Ed Hegger contact gelegd 

met Dr. Ir. Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen. Deze  hield een 

presentatie van 15 minuten over de overlast van de marter en wat we hier aan kunnen doen. Daarna 

was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Loek Backes liet weten dat hij door het plaatsen van 

een ledlamp onder de motorkap van de overlast verlost is.   

 
 



Update werkgroepen: 

Wonen: de dorpsraad houdt de vinger aan de pols als het gaat over de ruimte op de Dunantstraat als 

de huidige seniorenwoningen daar gesloopt gaan worden. 

Speelpark: waarschijnlijk wordt er in april officieel geopend. De werkgroep is aan het kijken waar 

er verlichting en beplanting en eveentueel meer bankjes moeten komen. Aan het eind van dit  jaar 

zal de speeltuin verdergaan onder de stichting VaVa. 

Verkeer: Will Scheepens deelt mee dat er vanuit de werkgroep aandacht is gevraagd voor de 

gevaarlijke situatie bij de rotonde bij de Kasteeltuinen. Vanuit de werkgroep is hier veel moeite voor 

gedaan maar helaas zonder resultaat. N.a.v de mail van Hans Reinders over de onduidelijke situatie 

vanuit de richting Duitsland zegt Will toe dat dit onderzocht gaat worden.                                        

Ook gaat de werkgroep Verkeer kijken welke verkeersborden er weg kinnen en welke er bij moeten. 

Er is een nieuwe verkeersambtenaar van wie de werkgroep veel medewerking krijgt. Tot slot 

waarschuwt Will de aanwezigen dat er door de boa Merel van der Aa o.a. gehandhaafd gaat worden 

op het gebied van verkeerd parkeren.                                                                                                 

De werkgroep heeft helaas afscheid moeten nemen van verschillende mensen en is dus naarstig op 

zoek naar nieuwe mensen. 

Verbinding: De werkgroep krijgt een nieuwe start. Op donderdag 19 maart is de eerste vergadering. 

Alle mensen die eerder hebben deelgenomen krijgen een uitnodiging.                                            

Pals Faber komt vertellen over het nieuwe op te starten repaircafé. Die is een kluscommissie die 

iedere eerste maandag van de maand op de Open Inloop zit en die kleine reparatieklussen kan 

uitvoeren. Pieter van der Rijdt attendeert hem erop dat hij eventueel gebruik kan maken van het 

SAM fonds van de gemeente Venlo. 

Bomen: Hierover is niets nieuws te melden. De bomen worden niet als belangrijk gezien doot de 

gemeente. 

Dijkversterking:                                                                                                                                  

Het conceptvoor de nota SVK heeft op de website gestaan. 

De plannen voor Arcen Noord zijn bekend maar Arcen Noord heeft een nieuw voorstel naar het 

Waterschap gestuurd.                                                                                                                        

Voor Arcen Midden ligt de dijk op de door bewoners gewenste plek, de plannen hebben nog niet de 

door hen gewenste uitvoering.                                                                                                        

Arcen Zuid bestaat uit de Kasteeltuinen en de Watermolen.                                                            

Over de dijkdoorgang bij de Schans is nog geen duidelijkheid. De gemeente is bezig hiervoor een 

visie op te stellen.                                                                                                                           

Cecile doet nog een oproep voor nieuwe leden van de werkgroep.                                                  

Paul Hermsen van de stichting Bewoners aan de Maas legt uit waar zij zoal mee bezig zijn. Is het 

mogelijk om een opdrijvende dijk te maken? Is dat wel werkelijk zo duur als het nu wordt 

voorgesteld? Over het plan Hertogbroek hebben ze met een aantal deskundigen om tafel gezeten. 

Het liefst zouden ze een paar decimeter lager uitkomen. 

Het is fijn dat Arcen goed wordt beschermd. Zoals het op dit moment wordt voorgesteld wordt het 

echter een lelijk litteken door het dorp. Koppelkansen als stadsmuur en Schanstoren zijn 

weggestreept. Wij proberen het litteken te verzachten door deze kansen te benutten voor Arcen.  

Verkeersplan voor kern van Arcen.                                                                                                   

Will Scheepens vertelt over de komende enquete over het verkeersplan. Hij benadrukt dat er alleen 



denklijnen zijn en dat er nog helemaal niets beslist is. Er is nu vooral  gekeken naar 

verkeersbewegingen. Er wordt eerst proef gedraaid met nieuwe regels. De gemeente Venlo zal de 

enquete uitwerken.   Dit zal leiden tot een advies en uiteindelijk beslist de gemeente.                                        

Arriva wil graag de bushalte op een andere plaats. Tijdens de sfeermarkten en Scrooge is al een 

proef gedaan met de bushalte bij de kei. Tot nu toe zijn hier nog geen klachten over binnen 

gekomen. 

Presentatie Klosterhoaf.                                                                                                                   

Leon Janssen en Ellen Wilbers houden een presentatie over de voortgang rondom de Klosterhoaf. 

Op 28 maart is er een open dag en een paar dagen lager worden de nieuwe bewoners verwelkomd.    

Hierna konden er vragen gesteld worden.  

Rondvraag:                                                                                                                                   

Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 

Hennie Rheiter, notuliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


