
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Arcen op donderdag 30 september 2021

Opening: Voorzitter Cecile van den Kroonenberg heet de aanwezigen van harte welkom. In het 
bijzonder de heren Sjors Peeters, wethouder voor de dorpen en Pieter van der Rijdt, 
stadsdeelmanager. 
Afmeldingen: Ankie en Daan Spee, Barth en Francoise van Hout, Petra Raijer, Will Scheepens, Jan 
van Rijswijck

Notulen vergadering van 13 februari 2020
Deze werden goedgekeurd.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Mailwisseling over de verkeersproef met de Maliebaan en de Derckxweg.
Mailwisseling over het te hoge grondwaterpeil.
Mailwisseling en gesprek met Verbeek Uitzendbureau. Zij zijn uitgenodigd om een keer te komen 
vertellen in een openbare dorpsraad over de huisvesting van werknemers.
Mailwisseling met Woonwenz en aanmelders voor de anti-kraakwoningen.

Ten slotte deelt de voorzitter mee dat wij afscheid hebben genomen van twee bestuursleden.
Wies Muyres en Hans Naus, die beiden vanaf 23 juni 2011 bestuurslid zijn geweest. 
Wies heeft zich vol energie ingezet om zaken voor Arcen te verbeteren. Zij heeft zich onder andere 
bezig gehouden met de werkgroep Verbinding en de werkgroep Bomen en heeft een groot neetwerk 
dat zij regelmatig inzette.
Hans is bijna 10 jaar penningmeester geweest en zorgde tijdens bestuursvergaderingen voor een 
ander geluid.  Hij had vaker een andere kijk op zaken hetgeen aanzette tot nadenken bij de andere 
bestuursleden.
Dank voor jullie inzet.
We hadden graag tijdens deze openbare vergadering persoonlijk van hen afscheid genomen, maar 
o.a. vanwege de gezondheid van Wies is dat niet mogelijk en daarom zullen wij als bestuur dit bij 
hen thuis doen.
Voorzitter Cecile stelt ons nieuwe bestuurslid voor; Peter Smits. Hij komt het bestuur versterken. 
Hij heeft o.a. het voorzitterschap van de werkgroep Wonen op zich genomen en maakt deel uit van 
de werkgroep Verbinding. 

Aanrijtijden ambulances:
De aanrijtijden van de ambulances  van de ambulancepost naar Arcen voldoen niet aan de normen. 
De norm van 15 minuten wordt niet gehaald volgens een onderzoek van de Universiteit Groningen 
in 2019.. In plaats van hier verbetering in te brengen zijn de ambulanceposten vanaf 2020 niet meer 
gevestigd in Well en Blerick maar in Horst en Blerick. Voor Horst is een papieren oplossing 
gevonden om de rijtijd te verkorten door een route over het veer te plannen. Deze wordt echter niet 
gebruikt.
De dorpsraad zal bezig blijven om hier verbetering in te brengen. 
Met name zullen wij de zorgverzekeraars hierop aanspreken omdat zij bepalen waar de post komt. 
Martien Tönnisen vraagt of het niet mogelijk is hierin samen te werken met Duitland. Het maakt de 
dorpsraad niet uit van waaruit de ambulances komen, als ze maar aan de wettelijke aanrijtijd 
voldoen. 

Update van de werkgroepen:
Wonen:
Peter Smits vertelt dat deze werkgroep nieuw leven is ingeblazen. Leden zijn hijzelf, Wil Joosten, 
Cecile van den Kroonenberg  en Jack Geelen.
Er is een gesprek geweest met Woonwenz over de ontwikkelingen rondom de antikraakwoningen.



Alles is er op gericht dat, nadat de woningen op de Dunantstraat gesloopt zijn, er zo snel mogelijk 
nieuwe woningen komen op die plek. 
Het was een enorme teleurstelling dat de woningen niet anti-kraak verhuurd gaan worden. Er was 
veel animo om er te gaan wonen en de dorpsraad heeft er veel energie en tijd ingestoken om dit te 
inventariseren.
Met de gemeente Venlo en de projectontwikkelaar zijn gesprekken gevoerd over de bouwplannen 
voor  Arcen. Met name over het stuk grond op het Wijdtveld. De projectontwikkelaar staat hier  
positief in omdat er vraag is in Arcen. Hij is met de gemeente in gesprek hierover.  
Op 11 november is er een vervolgafspraak voor een gesprek van de werkgroep met de gemeente. 
Lex van Marcke vraagt om de onderzoeken, vooral aan de voorkant te doen via de gemeente. 
Wethouder Sjors Peters zal hierop terugkomen.
Edith Craenmehr merkt op dat levensloopbestendige woningen vaak niet worden aangeboden aan 
ouderen. Levensloopbestendig betekent echter dat deze woningen ook voor jongeren bestemd zijn. 

Speelpark:
Hierover is weinig nieuws te melden. De overname door de VaVa is zo goed als rond. Dit betekent 
dat de dorpsraad geen bemoeienis meer heeft met de speeltuin. Er is inmiddels een klein bestuur 
gevormd vanuit de werkgroep. 
Er is even over gedacht om de skatebaan vanuit het MFA te verhuizen naar de speeltuin maar we 
zijn bang dat dit teveel geluidsoverlast zou veroorzaken. 
Tot 2024 kunnen we niet veel ondernemen of toevoegen aan de speeltuin vanwege de eventuele 
bouwplannen van de projectontwikkelaar.
Na 2024 wil het nieuwe bestuur, indien mogelijk,  het aantal speeltoestellen wat uitbreiden en wat 
fitnessapparaten gaan plaatsen.

Verbinding:
Op initiatief van huisarts Edith Craenmehr is het project “Arcen in beweging” gestart. Peter Smits 
heeft hier namens de dorpsraad zitting in. Er hebben al verschillende vergaderingen plaatsgevonden.
In de volgende openbare dorpsraad zullen we hier iets dieper op ingaan.

Dijkversterking:
Na het krantenartikel waarin stond dat het Waterschap heeft gelogen tegen de minister is er een 
gesprek geweest met gedeputeerde Carla Brugman. Alle neuzen staan nu dezelfde kant uit.
Het ziet er naar uit dat de zelfsluitende kering er gaat komen. De bewoners aan de Maas hebben op 
verschillende manieren een bijdrage van 2 miljoen opgeleverd. De crowdfunding actie is door 200 
gezinnen gesteund. De gemeente en de Provincie dragen elk 0,5 miljoen bij,
Afgelopen maandag is de bestuursovereenkomst getekend, zodat we nu in de ontwerpfase terecht 
komen. 
De koppelkansen worden nu geïnventariseerd. Een knelpunt hierin is nog het veerpontje.
We komen in een volgende dorpsraadvergadering terug op de koppelkansen.

Eval  uatie hoog water:
De conceptevaluatie staat op de website van de dorpsraad. Cecile wijst er op dat er tot een week na 
deze vergaderingen nog aanvullingen kunnen komen. 
De conceptevaluatie is op 5 september naar Gemeente, Waterschap en de Veiligheidsregio gestuurd.
Wethouder Peeters heeft in een mail beloofd om voor 1 oktober overleg te hebben over de evaluatie.
Dit betekent dat hij nog 4 uur de tijd heeft. Van Waterschap en Veiligheidsregio is nog niets 
vernomen.
Arcen heeft zich eenzaam gevoeld tijdens de hoogwatercrisis in juli. Bij vragen verwees de 
gemeente steeds naar de website maar hierop stond alleen algemene informatie. Het zou beter zijn 
om ieder uur een update te geven over de specifieke dorpen apart. 
Veel zaken werden niet goed gecommuniceerd, zoals b.v. het  moment van de dorpsafsluiting, was 



de evacuatie verplicht, wat te doen met mensen die niet mobiel zijn, e.d.
Ook was er geen crisiscentrum. Mensen konden nergens terecht met vragen.
Lex van Marcke wil graag doorgeven dat de politie Haaglanden een compliment heeft gegeven over
de geweldige inzet, spontaniteit en bereidwilligheid om mee te helpen van de mensen in Arcen. 
De inzet van de vrijwilligers was fantastisch.

Presentatie over de verkeersenquete.
De werkgroep Verkeer geeft een gezamenlijke presentatie over de verkeersproblemen en over de 
uitkomst van de enquete. 
Terugkerende klacht is dat er slecht wordt gehandhaafd.
Edith Craenmehr merkt op dat er ook door de ondernemers problemen worden veroorzaakt voor 
voetgangers omdat zij vaak veel uitstallen op de trottoirs en voor hun winkeldeur.
Frank Dechange merkt op dat de proef niet helemaal representatief is omdat deze in coronatijd is 
gehouden. De voorzitter merkt op dat je zo wel de overlast voor Arcenaren goed in beel kon 
brengen. Je zou bij een positief resultaat een tweede proef buiten coronatijd kunnen doen.
Wat betreft de Parkeervisie; deze was zo goed als klaar en is door Jasper van der Beek van de 
gemeente Venlo hier gepresenteerd op de openbare dorpsraad. Dit zou aangeboden worden aan de 
gemeente. Het college wilde echter een parkeervisie voor de hele gemeente. Zij stelden een panel 
samen maar dit was geen afspiegeling van de inwoners. Voor Arcen werden drie mensen 
uitgenodigd die in dezelfde straat wonen.
Uiteindelijk is er een beleidsplan gekomen, maar voor het uitvoeringsplan zijn nog geen financiële 
middelen beschikbaar. 
Een meer logische stap zou zijn om eerst voor middelen te zorgen en daarna de volgende stappen te 
nemen. Op de huidige manier kan er lang gepraat en uiteindelijk niets gerealiseerd worden.

Wethouder Sjors Peeters: 
De voorzitter kondigt de wethouder aan met de vraag of hij de nieuwe dorpsweethouder is. Dit is in 
de wandelgangen vernomen maar nooit officieel gecommuniceerd. 
Wethouder Peeters bevestigt dat hij deze taak van wethouder Roest heeft overgenomen.
Wethouder Peeters vertelt dat er geld is opgenomen in de begroting voor parkeren en voor 
gebiedsontwikkeling. Dit zal met de dorpsraad worden opgepakt. 
Hij begrijpt dat de burgers de gang van zaken stroperig vinden maar er zijn bureaucratische 
procedures die doorlopen moeten worden. 
Over de opmerking dat er slecht wordt gehandhaafd door BOA's legt hij uit dat deze de laatste tijd 
vooral zijn ingezet voor het handhaven de coronaregels.
Opmerking van Luud Pieko; hij vindt dat het allemaal te lang duurt en dat er eerder verandering 
moet komen. 
Leonne Keulen geeft een opsomming van projecten die in de stad Venlo zijn gerealiseerd om de 
stad mooier te maken en vraagt zich af waarom dit niet in Arcen kan.
De wethouder legt uit dat ook sommige van deze projecten ook al 15 jaar in de planning zitten.

Rondvraag:
Opmerking van Thijs Reutelingsperger. Hij vindt de verlichting op de parkeerplaats van de 
Klosterhaof nog niet optimaal. En hij vraagt of de parkeerplaats wordt beklinkerd.   
Pieter van der Rijdt neemt contact met hem op.

Luud Pieko  heeft een vraag over de glasvezelaanleg . Het lukt hem niet met de organisatie in 
gesprek te komen om te vragen wanneeer het operationeel wordt. Sjors Peeters antwoordt dat dit 
wordt aangelegd door een bedrijf. De heer Peeters zegt toe dat hij dit zal nakijken, aan ons zal 
berichten en dan zal de dorpsraad dit op de website plaatsen.

Frank van Lijssel heeft nog een aanvulling voor de werkgroep verkeer: Hoe wordt er gedacht over 



venstertijden? Dus bepaalde uren waarop het vrachtverkeer het dorp in mag. 
Frans Cup merkt op dat het lastig is om aan leveranciers bepaalde tijden op te leggen waarop ze 
mogen leveren. 

Hennie Rheiter – Imming
Notuliste


