
Notulen openbare vergadering Dorpsraad op woensdag 25 februari 2015  

Voorzitter Wim Janssen opent de vergadering. Hij heet speciaal welkom de heer Frans Nas van de 
gemeente Venlo die een presentatie komt geven over het MFA.
Afgemeld zijn dhr. Baalman van de klankbordgroep MFA, Will Scheepens, voorzitter van de 
werkgroep DOP, onze penningmeester Hans Naus en Richard Bosman van de gemeente.

Notulen vorige vergadering:
Wat betreft het punt in de notulen over de bijeenkomsten met Woonwenz doet Daisy Michiels 
verslag over de bijeenkomst van Woonwenz met jongeren en Cees Lutterman over de bijeenkomst 
van Woonwenz met afgevaardigden uit de werkgroep  DOP.

Ingekomen stukken en mededelingen:
De Koninklijke Harmonie gaat i.s.m. Stichting Heemkunde en de basisschool aandacht besteden 
aan 70 jaar bevrijding en heeft daar een financiële bijdrage voor gevraagd.
Wij hebben hen verwezen naar het SAM fonds.

Namens Erwin Felten van de Gemeente vraagt de voorzitter om aan te geven  of er nog plekken 
gesignaleerd zijn waar nog verlichting moet komen.
De hoek Lingsforterweg/Barones van Wijmarstraat is erg donker en op de hoek van de Graaf en de 
Maasstraat staat nog oude verlichting.  Ingrid Feddema merkt op dat de Brandemolen vanaf het huis
waar zij woont richting dorp heel donker is.
Van de twee lantaarns bij het oude gemeentehuis brandt er maar een, maar daar wordt mee gewacht 
tot na de verkoop.

Voortgang DOP:
Cees Lutterman, lid van de werkgroep DOP doet verslag over de voortgang.
Hij vertelt dat er al een bijeenkomst met ouderen is geweest met een hele hoge opkomst, dat er
a.s. maandag 2 maart een bijeenkomst is met ondernemers en dat er ook nog een bijeenkomst gaat 
komen met jongeren en een algemene bijeenkomst.

Rondvraag:
Brian Hallows heeft  veel last van de containers die in het steegje naar de ingang van “De Gats” 
staan.
Hij vraagt of de Dorpsraad hem daarin wil ondersteunen. Het is niet bekend van wie dat steegje is.
De voorzitter legt uit dat de Dorpsraad niet in alle incidentele gevallen kan inspringen maar als het 
een groep mensen betreft die tegen dingen aanlopen, dat zij haar steun wel willen toezeggen.

Wil Joosten merkt op dat de Brandemolen verbreed moet worden. De weg wordt steeds smaller en 
er is veel landbouwverkeer. Dat levert gevaarlijke situaties op.
We zullen kijken of de werkgroep DOP hier iets mee kan doen.

Ook volgens Wil Joosten zou het goed zijn als de wegwijzering richting Klein Vink zou verwijzen 
naar de parallelweg. Die wegwijzering loopt nu via de Bosweg maar hier is het wegdek heel slecht.
De wegwijzering wordt binnenkort aangepast en hier is rekening mee gehouden.



Mevrouw Splint maakt zich zorgen over de overlast van de jeeps van Action Drome.
Zij heeft hier al met de gemeente over gesproken. Ondanks dat is overeengekomen dat de jeeps 
buiten het centrum zouden worden geparkeerd, staan ze toch vaak op de parkeerplaats achter “Hotel
Arcen”. Buiten het gevaar dat ze vormen vanwege het rijgedrag, nemen ze ook veel parkeerplaatsen
in beslag.
We zullen het probleem bij Jan Rijniers, onze wijkagent, voorleggen.

Daan Spee vraagt  hoe het straks gaat met het speeltuintje vlakbij de huidige school. 
Dat zal verplaatst worden naar het MFA.
Hij merkt op dat het oude schoolgebouw straks snel moet worden afgebroken,want anders zullen er 
veel vernielingen plaatsvinden. Als dan het speeltuintje er nog wel is, en er spelende kleine 
kinderen zijn, leveren ingegooide ruiten e.d. gevaar op.

Aan het slot van de vergadering geeft de heer Frans Nas een presentatie over de indeling en het 
gebruik van het MFA.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen.
De volgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op donderdag 21 mei 2015.

Notuliste
Hennie Rheiter 

 


