
Verslag openbare dorpsraadvergadering op woensdag 17 september 2014 in het 

Gemeenschapshuis. 

 
Opening: 

Wim Janssen, de voorzitter, heet iedereen van harte welkom en meldt onze secretaris Ruud Wijers 

af. Deze heeft verplichtingen elders. 

 

Notulen openbare vergadering van 22 mei jl.: 

Deze werden goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken/mededelingen: 

Wim Janssen heeft een gesprek gehad met de wethouder van wonen en wijken, dhr.  Henk Brauer, 

over alles waar wij zoal mee bezig zijn. 

Wim vond het een positief gesprek. 

 

Mail van Hay Rutten. Hij plaatste wat opmerkingen over wat onduidelijkheden in de notulen van de 

vorige vergadering.  Hay meldde ook dat hij overlast inde vorm van vandalisme bij zijn woning 

heeft ondervonden na de sfeermarkten van de afgelopen zomer. 

Het blijkt dat er veel overlast is ervaren, ook door andere bewoners van Arcen. 

Misschien is het goed om eens een gesprek aan te gaan samen met de stichting Sfeermarkt, de 

gemeente en de wijkagent. 

Dit is een onderwerp wat in de ontwikkeling van de DOP zeker wordt opgenomen. 

 

Ruud van der Beele wil graag de entree van het dorp verfraaien. Hij komt tijdens de volgende 

vergadering op 20 november a.s. hier een presentatie over geven. 

 

Op maandag 15 september jl. was er een bijeenkomst, georganiseerd door Woonwenz, over de 

nieuw te bouwen woningen op de Henri Dunantstraat. 

Afhankelijk van de vraag naar woningen komen er 4 levensbestendige woningen en 4 

starterswoningen, of  6 levensbestendige woningen en 2 starterswoningen. 

Wim vraagt naar de meningen van de mensen die aanwezig zijn geweest op deze avond. 

Annie Hegger merkt op dat zij geen enkele starter heeft gezien op deze avond. 

Jack Geelen heeft bij Peter Renkens van Woonwenz nog geïnformeerd naar de reacties en het blijkt 

dat er 14 mensen een formulier hebben ingevuld waarop ze duidelijk maken dat zij interesse hebben. 

Ook via de website kan nog gereageerd worden. 

 

Op 25 september a.s. is er een vergadering van de klankbordgroep inzake het MFA. 

Een delegatie van de dorpsraad gaat hier naar toe. 

 

Op initiatief van de gemeente Venlo is er op 13 oktober a.s. een gesprek met de dorpsraden van 

Arcen, Lomm en Velden over de ontwikkelingen van het Masterplan. 

Ook hier gaat een delegatie van het bestuur naar toe. 

 

Via Fred Baars, kwartiermaker van de gemeente Venlo, hebben wij een brief ontvangen van Henk 

van Soest van Resto van Harte.  De heer van Soest wil graag een discussiemiddag organiseren over 

eenzaamheid en zoekt hiervoor een locatie. 

Naar aanleiding hiervan ontstond een discussie over wat wij kunnen doen om mensen, waarvan wij 

denken dat ze eenzaam zijn, weer onder de mensen te laten komen. 

Edith Craenmehr stelde voor om  Jacky Broekmans,, de ouderenassistente/praktijkondersteuner van 

dr. Vermunt, in te schakelen. 

Het bestuur zal dit punt op de agenda van de volgende bestuursvergadering zetten. 

 



Verlichtingsplan: 

Het verlichtingspan voor Arcen is klaar, op een gedeelte van het centrum na. Dit zal in 

september/oktober ook afgerond worden. 

Ook de Schanstoren moet mooi aangelicht worden. Annie Hegger merkt op dat het goed is om eerst 

met de buren te overleggen. Wil Scheepens, die dicht bij de Schanstoren woont,  zegt dat de plannen 

kenbaar zijn gemaakt maar dat niemand er op gereageerd heeft. 

De verlichting gaat waarschijnlijk stralen van beneden naar boven. Hay Rutten wil met klem 

adviseren om dit andersom te doen. Hij merkt op dat het voor het welzijn van flora en fauna in dat 

gebied beter zou zijn als de verlichting van boven naar beneden schijnt. Beter nog zou zijn als er 

helemaal geen verlichting komt. 

Er zijn wat partijen benaderd die de kosten voor de aanschaf van de verlichting willen dragen. Voor 

het einde van dit jaar zal hierover een beslissing worden genomen. 

De gemeente betaalt de structurele kosten. 

Omdat de beameer ons in de steek laat, zuillen we de powerpoint presentatie can het plan op de 

website van de dorpsraad plaatsen. 

 

De verlichting van de kerk gaat minder worden. De gemeente is daar nog wat terughoudend in maar 

ons kerkbestuur staat er positief tegenover. 

 

Quirijn Mulders van het Zoete Genot is met andere ondernemers in overleg over het realiseren van 

een betere kerstverlichting. 

Tonnie Hendrix merkt nog op dat de lamp bij de watermolen erg irritant als je daar aan komt rijden. 

Mevr. Hendrikx moet zelf contact opnemen met de eigenaar. 

 

Voortgang WMO en “Huis van de Wijk” 

Fred Baars, nieuwe kwartiermaker voor Arcen stelt zich voor. 

Hij meldt dat de gemeente Venlo goed op schema zit wat betreft de ontwikkelingen omtrent de grote 

veranderingen in de WMO/AWBZ. De sociale wijkteams zijn opgeleid en opgestart en vanaf 1 

oktober gaan ze starten met de gesprekken met de inwoners over welke voorzieningen nodig zijn, 

zodat vanaf 1 januari alles gestart kan worden. 

De groepen die dit moeten gaan uitvoeren zijn neutraal en gaan uit van datgene wat hen geadviseerd 

wordt. 

De kwaliteit en het aantal uren zorg dat mensen krijgen, blijft gewaarborgd, mits deze reëel zijn. 

De bezuinigingsslag zit hem vooral in de lagen die boven de uitvoerenden zitten. 

 

Leefbaarheidsonderzoek en DOP:   

Jurriën Huijs heeft i.s.m. de dorpsraad de vraagstellingen van het leefbaarheidsonderzoek bij elkaar 

gezet en is bezig met de afronding. 

De dorpsraad heeft alvast een werkgroep geformeerd die gaat starten met het 

Dorpsontwikkelingsplan. 

In deze werkgroep nemen plaats; Miranda Cornelissen-van 't Hof, Jack Geelen, Wil Scheepens, 

Erwin Huzen en Kim Clevis-Rheiter. Misschien wordt deze groep nog uitgebreid. 

 

Sjaak Sluiters van Synthese, die de werkgroep zal ondersteunen, hield aansluitend een korte 

presentatie over de manier waarop het DOP tot stand moet komen. 

De werkgroep zal, door in gesprek te gaan met jongeren, ouderen, ondernemers, verenigingen, e.d.  

in beeld brengen, wat de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is en wat we op middellange 

en lange termijn willen realiseren. 

Als er een conceptprogramma is, zal dat worden besproken. Aan de hand daarvan wordt het 

uitvoeringsprogramma samengesteld en worden er initiatiefgroepen gevormd. 

Dan houdt de functie van de werkgroep op. 

Pierre Hegger raadt aan om vooral ook het beleid van de gemeente te inventariseren. 



Volgens Wil Scheepens heeft de gemeente geen vaststaande visie over de toekomst van Arcen. Zij 

geven steeds meer de ruimte aan burgerinitiatieven. 

 

Rondvraag: 

Sophie Stiel vraagt of er al bekend is wie de 250 euro gewonnen heeft, die verloot wordt onder de  

deelnemers aan de enquète. Dit is nog niet bekend. Dit zal Jurriën Huijs op 20 november, als hij het  

het eindresultaat komt presenteren, bekend maken. 

 

Annie Hegger vraagt of er geen mogelijkheid is om de weilanden van Siemes op drukke dagen te 

gebruiken als extra parkeerplaats. Dat zal meegenomen worden inde DOP 

Albert Groetelaars merkt op dat er al ooit een verkeersontwikkelingsplan is gemaakt. Waarschijnlijk 

is hier door de fusies van de gemeenten niets meer mee gedaan. 

 

Pierre Hegger vraagt wat de uitkomsten zijn van de rondgang “grijs en groen” die vorig jaar is 

gedaan in Arcen. 

Wij als dorpsraad hebben al verschillende keren gevraagd hiernaar maar er is niets meer van 

vernomen. Wethouder Brauer zal er achter aan gaan, heeft hij toegezegd. 

 

Fred Baars bedankt de vergadering voor de aandacht. 

 

Sluiting: 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. De volgende vergadering zal 

gehouden worden op 20 november a.s. 

 

Notulist:  Hennie Rheiter 

 

 

 

 

 

 

 

 


