
Verslag openbare dorpsraadvergadering op donderdag 12 mei 2022. 

 

 

Opening: 

Voorzitter Cecile van den Kroonenberg opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. Een speciaal woord van welkom voor Wies Muyres en voor stadsdeelmanager Pieter van 

der Rijdt.. 

Thijs Reutelingsperger en Sjaak Rheiter zijn afgemeld. 

 

Notulen. 

De notulen van de openbare dorpsraadsvergadering van 9 februari jl.  werden goedgekeurd.. 

 

Ingekomen stukken/mededelingen 

Pieter van der Rijdt vertelt kort over de opvang van de Oekraïners. Er zijn ongeveer 100  mensen in 

hotel Rooland die tot het einde van het jaar blijven. De Oekraïners zijn dankbaar en  voelen zich 

thuis. Een aantal mensen van hen is ook al aan het werk.  Buiten hotel Rooland zijn er ook wat 

particulieren initiatieven. 

Sylvia van den Kroonenberg vraagt of er iets is dat wij als particulieren kunnen doen, b.v. zijn er 

mensen die muziek willen maken? Pieter antwoordt dat de vluchtelingen worden begeleid door 

professionals, hetgeen wordt betaald door de overheid. maar hij wil graag met Sylvia en eventuele 

andere belangstellenden gegevens uitwisselen en navraag doen naar de behoefte hieraan. 

 

Vanavond is er een bijeenkomst om te vieren dat het wijkgericht werken 25 jaar bestaat. Vanwege 

onze openbare vergadering hebben wij ons afgemeld. 

  

Cecile blikt terug op de dodenherdenking. Omdat Wies Muyres om gezondheidsredenen de 

dodenherdenking niet meer kon organiseren, heeft de dorpsraad dit opgepakt. Het was een mooie 

bijeenkomst, alleen het tijdstip van de H. Mis en de bijeenkomst in het voormalige gemeentehuis 

ware niet op elkaar afgestemd. Met name het noemen van de overledenen met naam, waaraan 

gestorven en de leeftijd was erg indrukwekkend. Het stuit Cecile echter tegen de borst dat 

bestuursleden van de dorpsraad zeer fel werden aangesproken over het niet passen van de eindtijd 

van de mis en het begin in het gemeentehuis. Er kan best gesproken worden welke zaken er beter 

kunnen maar wel op een nette manier. Het bestuur van de dorpsraad bestaat uit vrijwilligers en als 

men vindt dat het beter kan, dan moet er een 4 en 5 mei comité worden opgericht dat dit in het 

vervolg gaat organiseren. De dorpsraad heeft per mail een verzoek gedaan aan het kerkbestuur om 

de heilige mis volgend jaar op 4 mei om 18.30 uur te laten beginnen. Dan zou de aansluiting goed 

moeten verlopen. 

 

Hennie gaat het bestuur verlaten en het secretariaat wordt met ingang van 1 januari 2023 

overgenomen door Jannie Imming. 

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, m.n. jongeren. Ook aan het publiek van vanavond 

is te zien dat er vooral senioren zich betrokken voelen bij de Dorpsraad. 

 

Financiën 

Peter Smits en Hennie Rheiter hebben bij Sophie Stiel, de penningmeester, kascontrole uitgevoerd 

en alles helemaal in orde bevonden. 

Sophie geeft een korte uitleg over de in- en uitgaven ter verantwoording van de subsidie in 2021. 

De subsidie van de gemeente was niet gebudgetteerd en daarom te laat, maar na een brief van de 

voorzitters van de dorps- en wijkraden nu toch overgemaakt.. 

 

 

 



Film Klosterhoaf 

Ad van der Schoot, voorzitter van de “Vrienden van de Klosterhoaf” vertelt over deze groep. Als 

mensen belangstelling hebben om te doneren en om zich hierbij aan te sluiten, zijn ze van harte 

welkom. Marian Reutelingsperger – van den Bekerom is secretaris en Loek Bol zorgt voor de 

financiën. Aansluitend wordt een film vertoond over de Klosterhoaf.. 

Lex van Marcke vraagt of de groep een ANBI status heeft en hij merkt op dat het jammer is dat 

voor iemand die alleen AOW heeft en geen eigen vermogen,  te duur is om in de Klosterhoaf te 

wonen. 

Ad van der Schoot antwoordt dat de “vrienden van de Klosterhoaf” zich niet bemoeien  met de 

kosten. Op internet is wel te vinden welke mogelijkheden er zijn voor diverse inkomensgroepen. 

Lex is graag bereid om hierover mee te denken. 

 

Werkgroep Verkeer: 

Will Scheepens doet het woord en vertelt dat de werkgroep verschillende voorstellen heeft gedaan 

richting gemeente om dingen te verbeteren. Er zijn voorstellen gedaan voor 

bewegwijzeringsborden, die zijn allemaal afgewezen. Er is een handboek voor bewegwijzering 

waarvan niet afgeweken mag worden. 

Van het fiets/voetveer maakt veel ander verkeer gebruik, vooral de electrische scooters,  hetgeen 

zorgt voor onveilige situaties op de promenade. 

Carina van 't Hof merkt op dat het fiets/voetveer alleen toegankelijk zou moeten zijn voor 

voetgangers en fietsers en niet voor gemotoriseerd verkeer. 

 

Wat betreft het parkeren; hiervoor is door de werkgroep en de dorpsraad een plan geintroduceerd 

dat helemaal klaar is. Maar dat kan niet worden ingevoerd omdat de gemeente een plan voor heel 

Venlo wil.   

Het pleintje tegenover de Klosterhoaf kan niet als parkeerplaats worden ingericht omdat het niet als 

zodanig in het bestemmingsplan staat.   

Er is nu een bureau uit Noord Holland in de arm genomen die dit verkeersplan gaat uitwerken. 

Met de omlegging van de busroute wordt pas in het eerste kwartaal van 2023 gestart. De constructie 

van de rotonde is problematisch waardoor er naar alternatieve oplossingen gezocht moet worden. 

De rode lijn in het verhaal van Will is, dat er moet worden doorgepakt bij de gemeente. 

Pieter van der Rijdt zegt dat er inmiddels gesprekken zijn geweest met de Kasteeltuinen en dat er in 

de week van 30 mei een bijeenkomst komt waarvoor ook de werkgroep Verkeer zal worden 

uitgenodigd. 

Leon Bastiaans van de VVD merkt op dat hij graag wil deelnemen aan deze  bijeenkomst. 

 

Dijkversterking: 

Door de werkgroep van de dorpsraad, Waterschap Limburg, de gemeente en de provincie wordt 

hard gewerkt om een zelfsluitende kering te realiseren. Nog één bewoner heeft niet getekend. Dus 

er is  nog niet veel over te zeggen. 

Het Waterschap Limburg wil dit jaar nog komen met ontwerpsessies. 

Wil Joosten heeft de gemeente een mail gestuurd dat de bomen die op de oevers van de Maas staan, 

voor en achter de oversteekplaats veerpont Arcen – Broekhuizen, zorgen voor een verslechterde 

doorstroming van het Maaswater bij hoog water. 

Daarom is het belangrijk dat voordat de huidige dijken worden verwijderd alle hoogwaterpeil 

verhogende obstakels, zoals struiken en bomen op de oevers langs de Maas bij Arcen (en 

Broekhuizen), worden verwijderd. 

Medio dit jaar wordt begonnen met het vrijmaken van de uiterwaarden. 

In 2026 moet Arcen bestand zijn tegen het hoge water. 

 

Werkgroep Hoog water. 

De gemeente Venlo heeft 2 procesmanagers aangesteld. Zij hebben zich in een eerste bijeenkomst 



voorgesteld. Er zijn nog geen concrete plannen terwijl De evaluatie van de dorpsraad in september 

vorig jaar al klaar was. Het projectplan wordt nu geschreven. Ieder dorp krijgt zijn eigen plan. Lex 

van Marcke, Chris Reutelingsperger en Cecile zullen het overleg voeren met de gemeente. Als er 

meer concrete zaken zijn worden deze besproken met de groep van 14 die tijdens hoogwater 2021 

hebben samengewerkt. Als de plannen bijna klaar zijn worden ze voorgelegd aan de openbare 

dorpsraad zodat iedereen er wat van kan vinden en over kan zeggen. 

 

Aanrijtijden ambulance 

De ambulances waren in het verleden, toen er werd aangereden vanuit Well en Blerick,  69% binnen 

15 minuten in Arcen. 

Nu is de ambulancepost verplaatst naar Blerick en Horst en wordt de vereiste aanrijtijd maar in 51% 

van de gevallen behaald. 

Op 20 mei a.s. komt er een gesprek met de ambulancezorg, de gemeente en de dorpsraad. 

Jan van Rijswijck komt met de vraag of het niet zo is dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is 

hiervoor. Hij kijkt dit na en zal de dorpsraad hierover informeren. 

Edith Craenmehr, huisarts, roept op om de ambulance alleen te bellen als het echt nodig is. 

De ambulance is veel te vaak onderweg naar dingen die niet  nodig zijn. Voor veel gevallen kan net 

zo goed de huisarts worden gebeld, die is er sneller dan de ambulance. Dit geldt natuurlijk alleen 

voor calamiteiten tussen 8 en 17 uur. 

  

Hierna volgt een pauze 

 

Venlo mien hert. 

Na de pauze vertelt Cecile dat de gemeente Venlo een subsidie beschikbaar heeft gesteld om 

verenigingen de mogelijkheid te geven om na de coronaperiode iets te organiseren om de leden 

weer samen te laten zijn . De dorpsraad wil deze subsidie, genaamd “Venlo mien hert””  graag 

gebruiken om de bezoekers aan de dorpsraadsvergaderingen een barbecue aan te bieden en wel 

tijdens de volgende openbare dorpsraad in september. Het is de bedoeling om van 18 tot 20 uur te 

barbecueën, daarna een korte vergadering te houden en na afloop nog een drankje te drinken. 

De bezoekers van deze vergadering krijgen een uitnodigingskaartje mee. De kaartjes die over zijn, 

gaan naar werkgroepleden die er vanavond niet zijn. 

Cecile vraagt of mensen die een uitnodiging hebben en er geen gebruik van zullen maken, het 

kaartje terug willen geven. 

 

Werkgroep Wonen. 

Peter Smits houdt een presentatie over de plannen voor nieuwbouw in Arcen. Het gaat over de 

huidige locaties, nl. het Wijdtveld, aan 't Erf en de Dunantstraat. 

Uit de enquête die gehouden is, is gebleken dat de behoefte aan woningen veel groter is dan wat op 

deze drie locaties gerealiseerd kan worden. 

De werkgroep heeft in de week van 30 mei een afspraak bij de gemeente en wil graag ook andere 

locaties, waar nieuwbouwplannen gerealiseerd kunnen worden zoals o.a de Kurversgraaf, bij de 

gemeente onder de aandacht brengen 

 

Presentatie Verduurzaming. 

Bas van den Akker van de gemeente Venlo houdt een presentatie over verduurzaming en legt uit 

waar de gemeente op dit gebied mee behulpzaam kan zijn. 

 

Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 

 


