
 

                   
Verslag dorpsraadvergadering 7 juni 2012 

Afgemeld: Tom Swart, Herman Feddema, Riet Fleuren  
 
1. Opening door voorzitter  
 
2. Verslag 18 april 

- Stand van zaken t.a.v. reclameborden op de Schans. Edith Creamehr heeft contact gehad met gemeente. 
Ze is er nog mee bezig. 

- Tafeltennistafel. Gisteren is een ambtenaar komen kijken. Wederom is er een discussie waar de tafel moet 
worden geplaatst en of’ie wel moet worden geplaatst. Wie betaalt de verharding onder de tafel? In Venlo 
worden de tafels juist verwijderd. Voorstel van ambtenaar om geld te besteden aan picknicktafels.  

- Stichting hartslag krijgt voor de komende 3 jaar subsidie van de gemeente voor het allertsysteem. 
- Binnenkort neemt college van B&W een besluit over ons voorstel t.a.v. straatnamen bij Klein Vink. 
 We bedanken Stichting heemkunde voor de prettige samenwerking. 
- Sophie Stiel geeft info over opruimactie 
 Ze heeft “spelregels” ontvangen van de gemeente. Gemeente stelt grijpstokken, zakken enz beschikbaar. 
 Als datum spreken we zaterdag 1 september af. Bestuur neemt nog contact op met Sophie over de verdere 

organisatie Sophie geeft info door aan Stichting Gezamenlijke Verenigingen Arcen. 
 Nog voor de vakantie stellen Sophie en Ruud Wijers een advertentie op. 
- Dodenherdenking is goed verlopen, er is een aanzet gemaakt om de jeugd er meer bij te betrekken. 
 

3.Ingekomen post 
- Reactie van Babette uit den Bogaard op het opheffen van de werkgroep Buitengebied. Bestuur heeft 

besloten de werkgroepen op te heffen omdat blijkt dat het heel moeilijk is mensen voor deze groepen te 
vinden. Vandaar is het zinvoller met projectgroepen te werken die een project met een kop en een staart 
aanpakken. 

 
4.  Mededelingen  
 - Met Systemac, de bouwer van de site, was afgesproken dat de website in april klaar zou zijn.  

Dat is echter niet gelukt. Ze hebben in het verleden, via de voucher regeling hun geld al ontvangen. Gonny 
heeft overleg met Richard Bosman over hoe we het bedrijf in actie kunnen krijgen. 

 - Er is navraag gedaan bij Rijkswaterstaat om stapstenen in de monding van de Rode Beek te leggen om zo  
een doorgaand wandelpad te creëren. Dit is echter niet mogelijk omdat er een vrije uitstroom moet zijn van 
de beek in geval van hoog water. Wies neemt nogmaals contact op met Rijkswaterstaat.. 

 
5.Gezamenlijke collecte 
 De advertentie met oproep van contactpersonen heeft veel positieve reacties opgeleverd. In augustus is er 

een informatiebijeenkomst met contactpersonen, afvaardiging van Dorpsraad en vrijwilliger uit Well, waar een 
Stichting al jaren deze actie organiseert. 

 Wies vraagt na welke vergunningen nodig zijn. 
 
6.Problematiek rondom parkeren in ons dorp tijdens markten 
 Er zijn 8 reacties op de advertentie binnengekomen. Zowel negatieve als ook positieve.  
 Mensen die gereageerd hebben krijgen uitnodiging om een eerste vergadering bij te wonen. In ieder geval 

gaan Paul Wanders, Peter Engels en Wil Scheepens deelnemen in een eventueel te vormen projectgroep om 
i.s.m. de gemeente het probleem in kaart te brengen en op te lossen. 

 Vanuit de aanwezigen komen een aantal suggesties: 
 - Parkeren op leegstaand stuk grond aan Wal. 
 - Gebruik de parkeerplaats bij de kasteeltuinen. Zet hier personen die geld innen. 
 - Gebruik de parkeerplaats bij de Spar. 
 - Inwoners van Arcen krijgen ontheffing en bezoekers moeten parkeren op parallelweg van Rijksweg. 
 - Ergens buiten het dorp een weiland als parkeerplaats gebruiken en vervolgens pendelbussen inzetten. 
 - Zorg vanaf het begin dat er mensen van gemeente bij de besprekingen zitten. 
 
7.Project Stop de inbreker 
 Tijdens deze thema-avond komt een ex inbreker vertellen over inbraakpreventie. 
 Vooraf bekijkt hij het dorp en geeft op deze avond kritieke plekken aan. 
 Meer info volgt. 
 Jan Rijnierse vraagt info aan over het project “Waak voor inbraak”.  
  



8. Rondvraag 
Piet Cup:  Dorpsraadbestuur is bij Woonwenz op gesprek geweest. Men is van plan een info-bijeenkomst te   
      organiseren in Arcen over mogelijke bouwplannen. Piet vraagt zich af waarom men hier niets over  
      heeft gehoord. 
      Bij een aantal monumenten in het dorp zijn door Heemkunde infobordjes geplaatst. 
      In juni vindt er een gesprek plaats met kadaster over de geplaatste grenspaal. 
Babette uit den Bogaard: Vraagt of hans nu terug treedt als bestuurslid omdat de werkgroep Buitengebied is  
              opgeheven. Daar we niet meer met projectgroepen werken is het niet nodig om af te 
              treden.  
Veronie Nijholt:  Er is een rapport geschreven over de toegankelijkheid van ons dorp voor mensen in een    
         rolstoel. Een werkgroep vanuit PVDA gaat hiermee aan de slag. 
 
Volgende vergadering woensdag 19 september 2012 
 
Na sluiting van de vergadering geeft Jan Rijnierse een presentatie over zijn werkzaamheden als 
wijkagent  
 

Notulist: Ruud Wijers  29-8-2012 


