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1. Inleiding/Doelstelling van het onderzoek. 

 

Vanuit het document Dorps Ontwikkelings Plan Arcen zijn door de dorpsraad verschillende 

werkgroepen geformeerd om de uitkomsten en wensen van dit plan verder te bespreken en waar 

mogelijk actie te nemen of verder te onderzoeken. Het onderzoek toegankelijkheid dorp Arcen werd 

uitgevoerd door de werkgroep Wonen en Woonomgeving.  

 

Voor het onderzoek werd een matrix gehanteerd (zie bijlage matrix punt 17A) die leiding geeft aan 

dit onderzoek naar toegankelijkheid en transparantie van voorzieningen, verenigingen en 

dienstverlening in Arcen, en ondersteunende diensten (denk bv aan informatieverstrekking). Er werd 

gekeken door de ogen van alle inwoners van Arcen met in het bijzonder senioren, inwoners met een 

functiebeperking en ouders/verzorgers met kleine kinderen (wandelwagens). Daarnaast was er ook 

aandacht voor de bezoeker van Arcen. De onderzoekers bezochten de omschreven voorzieningen en 

verengingen waar dit mogelijk was. Informatieverstrekking werd onder andere  onderzocht via 

websites en folders. Alle opgedane ervaringen werden eventueel gedocumenteerd met 

verhelderende foto’s en tips vanuit eigen expertise en persoonlijke ervaringen. De ervaringen 

werden overlegd en akkoord bevonden door betrokkenen en er werd medegedeeld dat het 

onderzoek openbaar gemaakt zal worden.  

 

De uitslag van dit onderzoek is in eerste instantie een constatering van feiten aan hand van de 

verzamelde informatie. Deze feiten zijn besproken met de geadviseerden en zijn niet bindend. 

Daarnaast wordt dit onderzoek aangeboden aan de gemeente en zal het dienen als uitgangspunt 

voor een gesprek over de uitslag. Uiteraard is dit onderzoek ook beschikbaar voor iedereen in Arcen 

via de website van de dorpsraad.  

 

Ondanks herhaalde pogingen om in contact te komen met enkele voorzieningen en/of diensten is dit 

niet altijd gelukt. Waar relevant, zijn bevindingen van de onderzoekers opgenomen, gebaseerd op 

eigen kennis en ervaringen. Mochten er onverhoopt ondernemers, verenigingen of organisaties 

vergeten zijn, dan bij voorbaat onze welgemeende excuses. Indien u alsnog onderzoek wenst, kunt 

zich melden bij de dorpsraad en zal er contact met u opgenomen worden. 

 

 

 

 

 

Namens de werkgroep Wonen en woonomgeving: 

 

Susanne Valckx 

Toos Brands 

Mei 2017
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2.  Opsomming van de te onderzoeken onderdelen. 

 

2.1 Voorzieningen: 

 Alternatieve geneeswijzen:  

o Praktijk Hans Coumans (Roobeekweg 2) 

o Praktijk Kiey (Mariska Brauers)  

o Praktijk voor Homeopathie (C. Revet-Roth/Boerenweg 38) 

 Eerstelijnszorg:  

o Apotheek 

o Fysiotherapiepraktijk  

 Fysiotherapie Janse Wielockx Cuijpers (Maliebaan 43) 

 Health Care Bad Arcen (Klein Vink 11) 

o Huidtherapeute (Maliebaan 43) 

o Huisarts 

o Tandarts 

 Fiets-/ voetveer 

 Gemeentehuis 

 Haven  

 Kerk 

 MFA  De Schans:  

o Algemeen 

o Basisschool 

o Bibliotheek 

o Gemeenschapshuis  

o Huis van de Wijk 

o Kinderopvang/Buitenschoolse Opvang/Peuterspeelzaal 

o Sportzaal 

 Pinautomaat 

 Speeltuin 

 Trapveld 

 Voorzieningen bij sportclubs/jeugdclub; 

o Clubgebouw DEV (voetbalvereniging) 

o Kantine TCA (tennisclub) 

o De Blokhut (Jong Arcen) 
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2.2 Dienstverlening: 

 Architectenbureau Novares Arcen B.V. 

 Autowasserette Mus Carclean  

 B & B’s, Pensions, Hotels:  

o Vakantiewoning Arcen (Derckxweg 16);  

o Appartement Maasheuvel (Kruisweg 47);  

o B & B De Nachtegaal (Raadhuisplein 19);   

o B & B Knooppunt 70 (Kruisweg 32);  

o Bed and Breakfast Arcen (Lage Lei 130);   

o Café/B & B Rayer (Kerkstraat 30A);  

o De Arcense Herberg (Lingsforterweg 49)  

o Fletcher Hotel-restaurant Roland (Roobeekweg 1)  

o Hotel Arcen (Raadhuisplein)  

o Hotel de Maasparel (de Schans)  

o In de Gendarmerie (Maasstraat 34);  

o Landhuis Hoog Arcen (Dorperheideweg nr. 10) 

o Parkhotel Bad Arcen (Klein Vink 11);  

o Pension/B & B Maaszicht (Peeters Maasstraat);  

o Stevens; Koestraat 

 Backhuys Arcen 

 Bellefleur 

 Beele, v.d. Galerij 

 Brouwerij Hertog Jan 

 Brand, v.d. Regiobank 

 Chinese snuisterijen (Maasstraat) 

 Drogisterij v Well 

 Embrace 

 Fotostudio’s en fotografen 

 Frans Pfannerhuis Klein Vink 

 Hoed van ’t Hof 

 Horecagelegenheden:   

o Alanya Grillroom-Pizzeria 

o Bakker ‘t Backhuys 

o Café De Proeverij 

o Café De Sport 

o Café/B & B Rayer 

o Café/snackbar de Maert 

o Cafetaria ‘t Centrum 

o Chinees-Indisch restaurant Lotus  

o De Herberg 

o Graanbranderij de IJsvogel/Watermolen 

o Hotel/ Restaurant Arcen 

o Hotel/Restaurant de Maasparel 

o IJssalon Clevers 

o Lunchroom ‘t Zoete Genot  
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o Pannenkoekenhuis De Bosrand/Midgetgolf 

o Petit Restaurant Manzjee 

o Restaurant Alt Arce  

o Restaurant Landhuis De Barones 

o Restaurant Sjef 

o Smidse (onderdeel Maasparel) 

o Theehuis Tante Sien (Tante Sien Thee en Taart 

 Kappers:  

o Alice- Alice v Helden 

o Papilliot- Karin de Groot 

o “Suus”- Susanne Haelermans-Vinken 

o Geknipt- Petri Hendrikx  

 Lemmen Fietsenwinkel 

 Makelaars:   

o Makelaardij Ankie! 

o Vastgoed Hoogstpersoonlijk -Dorathé Poels 

 Marlous Living Dreams 

 Nagelstudio’s/ Pedicures/ Schoonheidsspecialisten 

o Ingrids Nagelstudio 

o Jessies Nagelstyling  

o Art of beauty 

o Huidverzorgingssalon Jeunesse  

o Pedicure Maasstraat 

o Schoonheids-/pedicure Salon Sannique (Steeg 23) 

 Novy 

 Elpee- Interieurboetiek 

 Slijterij Valckx 

 Spar 

 Tankstation Vollenhoven 

 Thermaalbad Arcen    

 Tuincentrum: Rotthof, Peeters  

 Vakantieparken/campings/ groepsaccommodaties:  

o Camping Nabij de Fossa Eugenia (Nieuw Ervenweg 5) 

o Groepsaccommodatie In de Vlinderkes (Brandemolen 20) 

o Groepsaccommodatie Lingsfort (Lingsforterweg 85) 

o Maasvallei 

o Résidence Klein Vink  

o Resort Arcen  

 VOS 

 Winkel Peeters  

 Zwembad Klein Vink 
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2.3   Verenigingen 

 Arch Luit (MFA de Schans) 

 AV Flash volleybalver. (Sportzaal) 

 Biljartverenigingen (Oude Hoeve (voorheen café Inaborg en De Sport) 

 Brica (bridge- MFA de Schans) 

 Carnavalsvereniging (MFA de Schans) 

 Dans/Zumba (MFA de Schans) 

 Dartclub Harmonie (café de Maert) 

 DEV Arcen voetbalver.  (Clubhuis DEV-Arcen) 

 Gemengde zangvereniging Arcen (café Rayer) 

 Handboogschietver. Nimrod (eigen clubhuis-Brandemolen) 

 Hengelsportvereniging De Brasem (Café de Inaborg) 

 Jeu de Boules (MFA de Schans) 

 Jong Arcen (eigen clubhuis, Leermarkt) 

 KBO (MFA de Schans) 

 Keie Megjes (café Rayer) 

 Kindervakantie Werk Arcen (site; geen eigen locatie) 

 Koninklijke Harmonie Arcen (MFA de Schans) 

 LA Selection (café Rayer) 

 MC ’t Wimke 

 Schaakclub Arx (MFA de Schans) 

 Tennisclub TCA (eigen kantine/kleedlokalen) 

 Toneelclub Pulcinella (MFA de Schans) 

 VIA (vrouwenbond, (MFA de Schans)) 

 Vocalgroup Avolon (café Rayer) 

 Yoga (MFA de Schans) 
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3.  Onderzoek/ bevindingen 

 

3.1  Voorzieningen 

 

3.1.1 Alternatieve geneeswijzen 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Praktijk Hans 
Coumans; 
Roobeekweg 2 

http://www.praktijkhan
scoumans.nl/ 
praktijk aan huis voor 
natuurgeneeskundige 
therapie 

Duidelijke website   

Praktijk Kiey; 
Wal 26 (Mariska 
Brauers) 

Praktijk in uitdeelpost 
apotheek op Wal 

Heeft een eigen 
ingang, achterom 

-Toegang tot praktijk via 
betegeld pad (niet erg 
breed). Wel een kleine 
drempel bij ingang. 
-vanuit afhaalpost is via 
glazen deur de 
behandelruimte 
gedeeltelijk zichtbaars, 
soms in gebruik tijdens 
openingstijden afhaalpost 
apotheek 

 

Praktijk voor 
Homeopathie/ 
C.Revet-Roth; 
Boerenweg 38 

Praktijk voor 
homeopathie aan huis 
http://www.homeopath
ie-arcen.nl/  

-bij ingang 2 treden 
maar er is een 
drempelhulp die 
indien nodig 
geplaatst wordt; 
-praktijkruimte 
toegankelijk en op 
begane grond een 
toilet (klein) 

-praktijk is via website te 
vinden, maar bevat 
buiten contactgegevens 
geen informatie 

-website 
aanvullen met 
informatie 

 

3.1.2. Eerstelijnszorg 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Medicijnservice 
Arcen, 
afhaalpunt; 
Wal 26 

Uitdeelpost 
medicatie 
Apotheek st. 
Andreas Velden 

-Automatische 
deuren  
-bezorgservice 

-informatie verstrekking  
-balie is hoog voor rolstoelers 

-Zet de informatie 
van Arcen 
bovenaan 

 
-een gedeelte van 
de balie lager 
maken 

http://www.praktijkhanscoumans.nl/
http://www.praktijkhanscoumans.nl/
http://www.homeopathie-arcen.nl/
http://www.homeopathie-arcen.nl/
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Fysiotherapie 
Janse- 
Wielockx-
Cuijpers; 

Maliebaan 43 
 

-Fysiotherapie -cliënten die de 
praktijk niet 
kunnen bezoeken 
worden thuis 
behandeld 
-toilet (geen 
MIVA) 

-entree: dubbele, hoge 
drempel; te hoog voor rollator 
en rolstoel; 
-bestrating ligt soms los/stenen 
ongelijk 
-parkeerplek, plek om fiets neer 
te plaatsen 

-gebruik maken 

van verplaatsbare 
drempelhulp; 
-deurbel lager 
plaatsen 
-Duidelijke 
parkeerplaats, 
Fietsenstalling; 

 
Fysiotherapie 
Health Care 
Bad Arcen; 
Klein Vink 11 
 

-kuren 
-fysiotherapie 

-indien nodig 
behandeling aan 
huis 
-lift 
-invalide 
parkeerplaatsen 
-MIVA-toilet 
-gebruik van alle 
faciliteiten van 
het complex 

-Ingang praktijk onduidelijk 
(geen eigen ingang): mensen 
melden zich aan de balie van 
het bad om door verwezen te 
worden;  
-Invalidenparkeerplaatsen 
worden gebruikt door 
bezoekers van het Thermaalbad 
en patiënten die de 
fysiotherapie bezoeken. Op 
drukke momenten is er een 
tekort aan plaatsen. 

-tip: de vaste 
parkeerplaatsen 
asfalteren. Veiliger 
voor mensen die 
slecht ter been zijn 
(ligt nu kiezel) 
Bewegwijzering bij 
entree thermaal 
bad naar 
fysiotherapie 
 

Huidtherapie 
Arcen 
Lon Albers; 
Maliebaan 43 

In pand 
Fysiotherapie, 
Maliebaan 43 

-indien nodig 
behandeling aan 
huis 
-toilet (geen 
MIVA) 

-entree: dubbele, hoge 
drempel; te hoog voor rollator 
en rolstoel 
-parkeerplek, plek om fiets neer 
te plaatsen 

-gebruik maken 

van verplaatsbare 
drempelhulp; 
-deurbel lager 
plaatsen 
-Duidelijke 
parkeerplaats, 
fietsenstalling 

Huisartsenprak
tijk Arcen; 
Maasstraat 27 
 

Spreekuur: 
-Huisarts,  
-POH 
-Dokters-
assistenten  
-Diëtiste 

Een tweede 
praktijkruimte die 
wel toegankelijk 
is voor mensen 
die geen trap op 
kunnen  

-praktijk niet toegankelijk voor 
mensen die slecht ter been 
zijn/rolstoelafhankelijk; 
-oprit is met kiezel bedekt 
waardoor het met 
hulpmiddelen moeilijk te 
belopen is  
-wel parkeerplaatsen maar niet 
afgebakend; 
-geen invalidenparkeerplaats; 
 

 
 
 

Geen omdat de 
praktijk in principe 
per 1-08-2017 
verhuist. 
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Kies Mondzorg; 
Maasstraat 36 
a 
 

Tandheelkunde en 
mondhygiëniste 

-hellingbaan; 
-voldoende 
parkeerplaatsen 
-behandelruimte 
tandartsruim, 
goed toegankelijk 
-bel bij de deur 
voor extra hulp 

-Voordeur te zwaar; 
-toilet niet toegankelijk voor 
rolstoelers; 

-automatische deur 
 

 

 

 

3.1.3 Fiets- en Voetveer 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Burgemeester 
Linders 
Promenade 

Vertrek vanaf 
Promenade ter hoogte 
van Alt Arce 

 

-hellingbaan van 
Maasstraat naar 
Promenade via steeg naast 
Alt Arce 
-hulp van de vrijwillige 
veerman om op of van veer 
te gaan. 

 -vaartijden kloppen niet 
altijd (bv bij sfeermarkten 
(aan Lottumse kant) 

 

3.1.4 Gemeentehuis 

Naam/ 
Locatie 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Raadhuisplei
n 

Momenteel alleen 
in gebruik als 
trouwlocatie en 
tijdens 4 mei 

-In pand is een lift aanwezig voor 
bezoekers die slecht ter been zijn. 
(Bereikbaar via zijdeur, dient wel 
bekend gemaakt worden bij plannen 
trouwerij) 
-toiletten aanwezig (MIVA?) 

- -geen in 
afwachting van 
verkoop 
gebouw 

 

3.1.5 Haven 

Naam/ 
Locatie 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Passanten-
haven;  
De Schans 

-Jachthaven 
 

-makkelijk toegankelijk - - 

 

3.1.6 St. Petrus en Pauluskerk 

Naam/ 
Locatie 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Kerkstraat  -hellingbaan -zware deuren 
-doopvont niet toegankelijk voor 
rolstoelen (trapjes) 
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3.1.7 Multifunctionele Accommodatie “De Schans”; van Soest Jansbekenplein 

Locatie/ 
Onderdeel 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Algemeen -Fietsenstalling bij 
hoofdingang 
-Fietsenstalling aan de 
zijkant van het 
gebouw: voor 
schoolgebruikers 
-Kleine fietsenstalling 
bij poort speeltuin 
school 

Ruime 
fietsenstallingen 

-De toegangspoorten naar 
fietsenstalling school: als beide 
poorten open zijn is er een betonnen 
obstakel wat slecht zichtbaar is door 
kleur en gevaarlijke struikelpartijen 
kan veroorzaken (al ongelukken 
voorgekomen) 

 

-Geef het 
obstakel een 
kleur met 
reflectoren 
-zoek naar een 
oplossing om 
het obstakel 
overbodig te 
maken 
-maak maar één 
deel van poort 
fietsenstalling 
open. 

 Ingang MFA

 

 -Ambulance kan niet bij ingang 
komen van MFA en/of sportzaal (in 
weekend is de poort gesloten) 
-Bezoekers kunnen niet met taxi 
voor de ingang afgezet worden 
-de bestrating voor de ingang is 
ongelijk dit kan voor mensen die 
slecht ter been zijn een gevaar 
opleveren 
 
 

-toegang voor 
taxi/ambulance 
maken voor 
bezoekers die 
door taxi 
gebracht 
worden en 
slecht ter been 
zijn. 
-kritisch kijken 
naar bestrating 
aan voorzijde 

 Lift  De gebruikswijze van de lift kan voor 
verwarring zorgen (moet met knop 
aan muur i.p.v. de handgreep aan 
deur) 
-gevoelig voor storing 
-alleen bodem lift die zich verplaatst 
in liftschacht wat voor gevaarlijke 
situaties kan zorgen. 
-brancard past niet in de lift. 

-Sticker op deur 
van lift geeft 
duidelijkheid 
omtrent gebruik 
-Nieuwe 
gebruikers van 
lift instrueren 
over gebruik lift; 
-Incidenten 
m.b.t. de lift 
kritisch 
evalueren en 
indien nodig 
maatregelen 
nemen. 
-eva-chair op 1e 
verdieping 
aanwezig? Nog 
navragen!! 
 

 Toilet (MIVA) Op begane 
grond 

-  
 

- 
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Basisschool 
de Weiert 

School verdeelt over 2 
verdiepingen: 
-Groep 1 t/m 3 begane 
grond 
-Groep 4 t/m 8  
1e verdieping 

- MIVA-toilet 
school op 
begane grond 
bij groep 1 t/m 
3 
-ruimtelijk en 
licht ingericht 
-1e verdieping 
tevens 
bereikbaar met 
lift 
-brede ‘luie’ 
trap naar 1e 
verdieping 
 

-Deur hoofdingang school is zwaar, 
met een kleine drempel (voor 
rolstoelgebruikers te zwaar en door 
drempel moeilijk om zelfstandig het 
gebouw in te gaan) 
-toegangspoorten fietsenstalling (zie 
algemeen) 
- Lift (zie algemeen) 

-deur 
hoofdingang 
school 
aanpassen 
-niet te veel 
meubilair en 
andere 
obstakels 
plaatsen in de 
gangen/ vrije 
ruimtes. Deze 
belemmeren de 
toegankelijkheid 

Bibliotheek Op de 1e verdieping in 
het Huis van de wijk 

-Open ruimte; 
-toegankelijk via 
trap of lift; 
-zitjes om te 
lezen; 
-geen 
computers voor 
gebruik 
bezoekers 

- Lift (zie algemeen) Beperkte 
openingstijden: 
communiceren 
via Maasdorpen  

Gemeensc
hapshuis 
“De 
Schans” 

-Foyer  
-Grote zaal (op 
deelbaar in kleinere 
zalen) 
-Bergingsruimte 
-Artiestenruimte 
achter de bühne 
-Beheerdersruimte 
(dient tevens als 
ruimte voor prikdienst 
Viecuri) 
-Toiletten en MIVA -
toilet 

-Grote 
toegankelijke 
lichte foyer 
-Ruime zaal 
-Veel 
mogelijkheden 
om veel 
gebruikersruimt
es te creëren 
-Licht in zaal is 
naar believen 
instelbaar  

-Beheerdersruimte die ook dienst 
doet als ruimte voor de prikdienst is 
krap m.n. voor rolstoelgebruikers/ 
kinderwagens 
-de foyer ondervindt hinder van 
rokers die net buiten toegang roken. 
Kou en rook komen daarmee naar 
binnen en bezoekers die naar buiten 
gaan ondervinden hinder van rook 
(dit beperkt de toegankelijkheid voor 
mensen met luchtwegproblemen) 
- Bühne is niet toegankelijk voor 
mensen die slecht ter ben zijn 
(rolstoelers en rollators) 
-Lift (zie algemeen) 

-een sluis 
maken tegen 
kou en rook; 
rokersruimte 
inrichten die 
verder van de 
ingang is 
verwijderd. 

 
Huis van de 
Wijk 

Op de 1e verdieping -Open ruimte; 
-toegankelijk via 
trap of lift 
-kleine 
keukentje 
aanwezig (niet 
om te koken). 
 

-Lift (zie algemeen) 
-omdat de ruimte op de 1e 
verdieping is hebben bezoekers 
weinig contact met omgeving.  Raam 
kijkt uit op foyer. 
-Bezoekers kunnen niet bij ingang 
MFA gebracht worden met taxi of 
eigen vervoer. Zij moeten in staat 
zijn om tientallen meters te lopen 
-Bezoekers van Huis van de Wijk 
moeten naar beneden om naar het 
(MIVA-)toilet te kunnen (niet 
praktisch gezien de verwachte 
doelgroep) 

-Een 
mogelijkheid 
creëren dat 
mensen met 
taxi bij ingang 
afgezet kunnen 
worden. 
(Zie ook 
algemeen) 
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Kinderopva
ng Arcen-
Lomm-
Velden 

- Zowel Kinderopvang 
als buitenschoolse-
opvang en 
peuterspeelzaal 
-Samenwerking met 
basisschool de Weiert 

- Lichte ruimtes  
- Flexibel in 
gebruik 
- Ruimte van de 
BSO kan 
uitgebreid 
worden met 
ruimtes van de 
basisschool de 
Weiert 
 

  

Sportzaal Wordt gebruikt door 
zowel school als 
Kinderopvang als 
sportverenigingen 
-Heeft nog geen eigen 
ingang, deze wordt 
wel nog gerealiseerd. 

-MIVA-toilet in 
scheidsrechters-
lokaal 
-tribune op de 
eerste 
verdieping met 
zitgelegenheid 
(toegankelijk via 
trap of lift) 
-grote 
toegankelijke 
kleedlokalen 
met in ieder 
lokaal een 
douchezitje 
voor sporters 
die slecht ter 
been 
zijn/rolstoelers 
 

-Lift (zie algemeen) 
 

-Indien er een 
eigen ingang 
voor de 
sportzaal 
gerealiseerd 
wordt dient er 
rekening 
gehouden 
worden met 
gebruikers in 
rolstoel/slecht 
ter been zijn en 
dat de tribunes 
via lift 
bereikbaar 
blijven 

 

3.1.8 Pinautomaat 

Naam/ 
Locatie 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Rabobank 
Venlo; 
Kerkstraat 

 Dat hij er 
nog is! 

-automaat hangt te hoog voor rolstoelers (geen zicht 
op scherm) 
-moeilijk bereikbaar door bestrating/stoeprand 
-geen afdak (zon schijnt op het scherm) 

 

- 
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3.1.9 De Speeltuin 

Naam/ 
Locatie 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Terrein van 
de oude 
school/ 
Boerenweg/ 
Appelgaard/ 
Gerstkamp 

Nu staan er de 
oude 
speeltoestellen 
van de school. 

Dat er een werkgroep 
bezig is om op deze plek 
een nieuwe speeltuin en 
een honden uitlaatplek 
realiseren 

 Zorg dat de nieuwe 
speeltuin ook 
toegankelijk is voor 
mindervalide 
kinderen/ouders. Bij 
keuze speeltoestellen 
hier ook rekening mee 
houden indien mogelijk. 

 

3.1.10 Trapveld/Honden uitlaatplek 

Naam/ 
Locatie 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Sijzenbroek Grasveld met 
daarop 2 
doelen, een 
volleybalveld. 

Dat kinderen de 
mogelijkheid hebben 
om lekker buiten te 
spelen op een 
grasveld. 

Bij doelen is het soms 
extreem nat waardoor 
trapveldje niet bruikbaar is. 

Onderhoud van 
grasveld is meer dan 
alleen grasmaaien 
Tip: ook bijhouden van 
veld. 

Sijzenbroek Route achter 
trapveldje.  

Dat er een speciale 
plek is waar honden 
uitgelaten mogen 
worden. 

Dat er ondanks bordjes 
regelmatig hondenpoep op 
trapveldje ligt. 

Onderhouden van 
paden. 

 

3.1.11 Voorzieningen bij Sportclubs/jeugdclub 

Naam/ 
Locatie 

Algemeen Positief Opvallend Tips 

Clubgebouw 
DEV; 
Lingsforterweg 
49a 

Centrale ligging 
bij de sportvelden de 
Hondskamp;  
Kantine met terras 
rondom met zicht op 
beide velden; 
Bestuurskamer naast 
kantine;  
Kleedlokalen beneden, 
alleen bereikbaar met 
trap 

-hellingbaan voor 
rolstoelers/ 
rollators 
-MIVA-toilet 
(sleutel bij de 
beheerder/ 
Kantinedienst 
vragen) 

 Deuren entree 
kantine zijn zwaar: 
mogelijke 
elektrische 
deurdrangers 
plaatsen? Er is wel 
altijd hulp aanwezig. 

Baan 5, kantine 
TCA; 
Brandemolen 
19 

Kantine met terras 
rondom, zicht op beide 
banen. Kleedlokalen 
vanaf terras en vanuit 
kantine te bereiken. 
Grote parkeerplaats 

-hellingbaan om 
terras/kantine te 
bereiken. 

Er zijn verder geen 
voorzieningen voor 
de mindervalide 
sporter. 
Zolang de vereniging 
deze niet tot haar 
doelgroep rekent 
(bijv. rolstoeltennis) 

Evt. op website 
vermelden dat er 
geen MIVA -toilet is 
(m.n. voor de 
bezoekers) 
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is dit ook geen 
noodzaak. 
 

De Blokhut, 
Clubgebouw 
Jong Arcen; 
Leermarkt 22 

Gebouw in eigen 
beheer, meer 
speelruimtes, een 
keuken, douches, een 
grote buitenruimte met 
terras, grasveld, 
basketbalveld en 
amfitheater 
Gebouw kan gehuurd 
worden voor kampen  

Gebouw en 
buitenterrein is 
rolstoel-
toegankelijk; 
 

-Gebouw is 
rolstoeltoegankelijk 
maar er is geen 
MIVA-toilet, 
douchegelegenheid 
voor mindervaliden. 

-Op site staat 
duidelijk dat 
gebouw 
rolstoeltoegankelijk 
is 
Tip: Vermeldt op de 
site welke 
voorzieningen wel 
of niet geschikt zijn 
voor rolstoelers. 

 

3.2  Dienstverlening 

 

3.2.1 Architectenbureau Novares 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Novares; 
Burg.Gubbelsplein 

Architecten
bureau 

Bezoeken op afspraak, 
op kantoor of aan huis 

-drempel bij hoofdingang -drempelhulp 
aanschaffen 
-deurbel zit op juiste 
hoogte  

 

3.2.2 Autowasserette  

 

3.2.3 B & B’s, Pensions, Hotels 

N.B. de informatie vermeld bij B&B ’s, Pensions, Hotels is wat op internet hierover wordt gevonden als 

een toerist op zoek gaat naar een slaapplek. Uiteraard zijn de B&B ’s door de onderzoekers gebeld om te 

vertellen wat de redenen van onderzoek en bevindingen zijn die genoteerd zijn hierbeneden. Reacties van 

eigenaars en eventuele aanvullingen van de informatie op de gevonden sites zijn vermeld evenals tips en 

tops. 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend: Tips 

Vakantiewoning 
PRANINA;  
Derckxweg 16 
077-4734437 

Inpandig 
appartement 
geschikt voor 2-
3 personen 

-gebruik van tuin  
-begane grond 
-geen drempels 
Geschikt voor 
mindervalide/ niet 
voor permanente 
rolstoelgebruikers 

 
 
 

-er is een helling naar 
het appartement. 
 
 

www.vakantie-arcen.nl 
 
 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Mus Carclean; 
Lingsforterweg 77 

Ruime 
locatie 

Hulp aanwezig  - 

http://www.vakantie-arcen.nl/
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Appartement 
Maasheuvel;  
Kruisweg 47 
 

-gelegen aan de 
Maas  
-niet telefonisch 
mee in contact 
gekomen daar 
er geen 
telefoon- 
nummer te 
vinden is. 
-contact loopt 
via de sites 

- 2 appartementen 
- 1 vakantiehuis 
 

Niet duidelijk of er 
aanpassingen zijn voor 
mindervaliden 
(niet vermeld op de 
site) 
-wel staat op de site 
vermeld dat hoger 
gelegen etages alleen 
via een trap bereikbaar 
zijn 
 

https://www.booking.co
m/hotel/nl/apartment-
maasheuvel.html?aid=82
9284 
https://www.bedandbrea
kfast.nl/bed-and-
breakfast-
nl/arcen/apartment-
maasheuvel/64902/ 
 
 

B&B De 
Nachtegaal 
5944AH Arcen 
Raadhuisplein 19 
+31774732334 

-Karakteristiek 
oud pand 
-tevens een 
winkel/slijterij 

-mede doordat de 
deur bijna altijd 
open staat is er 
snel contact met 
eigenaar en helpen 
zij klanten indien 
nodig ook buiten 
-Ook ingang 
achterom (slijterij) 
 

Weliswaar een ingang 
bij slijterij met een 
kleinere drempel maar 
de doorgang in het 
halletje is smal. Alleen 
geschikt voor smalle 
hulpmiddelen. 

Er zijn geen oplossingen 
te vinden die het karakter 
van het oude pand in ere 
houden. 
http://www.nachtegaal-
arcen.nl/ 
http://bedandbreakfast.b
bnl.nl/uptodate/Arcen/Be
nB-De-Nachtegaal.php 

Knooppunt 70 
5944EN Arcen 
Kruisweg 32 
077 4739872  

(Woon) 
Boerderij 

-4 tweepersoons 
Kamersmet eigen 
opgang en privé 
sanitair; allen 
gelegen op de 
eerste etage 
-zwembad 

Geen aanpassingen 
voor mindervaliden (is 
niet mogelijk) 
 
Uiteraard info op te 
vragen telefonisch of via 
mail 

www.knooppunt70.nl 
www.bedandbreakfast.nl 
 
 

Bed and Breakfast 
Arcen; Lage Lei 
130 
Arcen 
Gsm 0618034480 
 

-inpandig in 
woonhuis 
 

-Mogelijkheid tot 
het huren van een 
4 
persoonsappartem
ent en (2 personen 
kan ook) en 1 
aparte twee 
persoonskamer 
-In het 
appartement is 
privé sanitair 
aanwezig 
- normaal toiletten 
met handvaten en 
antisliptegels zowel 
boven als beneden 
-trap  

Niet duidelijk of er 
aanpassingen zijn voor 
mindervaliden 
(Niet vermeld op de 
site) 
Uiteraard altijd 
opvraagbaar via de site 
of telefonisch. 
-telefoonnummer voor 
persoonlijk contact 
vermeld op de site 
 

www.bedandbreakfast.nl 
www.booking.com.nl 
 
En verder… 
 
Tip: meer informatie 
vermelden op de site bijv. 
aanwezigheid van 
traphekjes e.d. 

Café/B & B Rayer; 
Kerkstraat 30a 
Arcen 
077 473 3166 

Authentiek café 
met B&B 

-2 kamers met 
eigen ingang, privé 
sanitair en eigen 
opgang 
-in café op afspraak 
de mogelijkheid tot 

Geen aanpassingen op 
de kamers voor 
mindervaliden 

http://www.caferayer.nl/ 
www.bedandbreakfast.nl 
 
En verder…  
Vermeld op de site dat de 
kamers geen 

https://www.booking.com/hotel/nl/apartment-maasheuvel.html?aid=829284
https://www.booking.com/hotel/nl/apartment-maasheuvel.html?aid=829284
https://www.booking.com/hotel/nl/apartment-maasheuvel.html?aid=829284
https://www.booking.com/hotel/nl/apartment-maasheuvel.html?aid=829284
https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/apartment-maasheuvel/64902/
https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/apartment-maasheuvel/64902/
https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/apartment-maasheuvel/64902/
https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/apartment-maasheuvel/64902/
https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/apartment-maasheuvel/64902/
wtai://wp/mc/;+31774732334
http://www.nachtegaal-arcen.nl/
http://www.nachtegaal-arcen.nl/
http://bedandbreakfast.bbnl.nl/uptodate/Arcen/BenB-De-Nachtegaal.php
http://bedandbreakfast.bbnl.nl/uptodate/Arcen/BenB-De-Nachtegaal.php
http://bedandbreakfast.bbnl.nl/uptodate/Arcen/BenB-De-Nachtegaal.php
wtai://wp/mc/;+31774739872
http://www.knooppunt70.nl/
http://www.bedandbreakfast.nl/
http://www.bedandbreakfast.nl/
http://www.booking.com.nl/
http://www.caferayer.nl/
http://www.bedandbreakfast.nl/
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het nuttigen van 
een diner 

aanpassingen hebben 
voor mindervaliden 

De Arcense 
Herberg; 
Lingsforterweg 49 
5944 BB Arcen 
077-4731676 

Café, restaurant 
en hotel  

-Café, restaurant 
en terras zijn 
toegankelijk. 
 -3 Kamers liggen 
op eerste 
verdieping en zijn 
vanuit een trap 
buiten te bereiken, 
-2 kamers op de 
begane grond.  
Elke kamer is 
voorzien van een 
eigen ingang met 
halletje, eigen 
doucheruimte en 
toiletruimte op de 
kamer.  
-Hebben ruime 
parkeerplaatsen 
achter het gebouw. 
-Telefonisch altijd 
informatie op te 
vragen 

-Café/restaurant: De 
ruimtes van het 
toiletten zijn ruim, maar 
de toiletten zelf zijn niet 
geschikt voor rolstoelers 
(geen MIVA), wel voor 
mensen die slecht ter 
been zijn. 
 
-sanitair kamers: niets 
te vinden op de site 
over eventuele 
aanpassingen voor 
mindervaliden: Na 
telefonisch info 
opgevraagd te hebben: 
-douchekruk 
voorhanden. 
-Verder geen 
aanpassingen 
 
 

http://arcenseherberg.nl/ 
www.freebookings.nl 
 
 En verder… 
 
Op website vermelden 
dat sommige kamers op 
de eerste verdieping 
liggen en bereikbaar zijn 
via een buitentrap (geen 
lift aanwezig) 
 
 

Hotel Arcen; 
Raadhuisplein 

Hotel/ 
Restaurant 

-oplaadpunt 
elektrische fietsen; 
-entree zonder 
drempels 

-geen MIVA - kamers 
-geen lift 
-geen MIVA - toilet 

www.hotelarcen.nl/ 
En verder… 
Op website vermelden 
dat de kamers op eerste 
verdieping liggen en 
bereikbaar zijn via een 
trap (geen lift aanwezig) 
-Op website vermelden 
dat er geen MIVA-toilet is 
voor het restaurant. 

Hotel de 
Maasparel;  
De schans 3-5, 
5944 AE Arcen 
077 4731296 

Hotel/ 
Restaurant 

-restaurant is via 
zijingang en via 
terras achterzijde 
toegankelijk 
-oplaadpunt 
elektrische fietsen 
-rolstoelers kunnen 
gebruik maken van 
ruime toiletten v.d. 
Smidse 
-8 kamers op 
begane grond met 
badkamer met 
douche en toilet 
waarvan 1 kamer 
geschikt is voor 
rolstoelgebruikers 

-drempel bij 
hoofdingang 
-geen MIVA-toilet, wel 
beugels aanwezig:  

www.maasparel.nl 
www.tripadvisor.nl/Hotel
_Review-g652251-
d639674-Reviews-
Hotel_de_Maasparel-
Arcen_Limburg_Province.
html 
 
 
En verder… 
 
 
Tip bij toilet:  
-licht sensortijd 
aanpassen  
-slot op toegangsdeur  

http://arcenseherberg.nl/
http://www.freebookings.nl/
http://www.hotelarcen.nl/
http://www.maasparel.nl/
http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g652251-d639674-Reviews-Hotel_de_Maasparel-Arcen_Limburg_Province.html
http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g652251-d639674-Reviews-Hotel_de_Maasparel-Arcen_Limburg_Province.html
http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g652251-d639674-Reviews-Hotel_de_Maasparel-Arcen_Limburg_Province.html
http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g652251-d639674-Reviews-Hotel_de_Maasparel-Arcen_Limburg_Province.html
http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g652251-d639674-Reviews-Hotel_de_Maasparel-Arcen_Limburg_Province.html
http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g652251-d639674-Reviews-Hotel_de_Maasparel-Arcen_Limburg_Province.html
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-16 kamers eerste 
en tweede etage 
(zonder lift) 

- vermeld op site dat er 1 
kamer geschikt is voor 
rolstoelgebruikers 

In de 
Gendarmerie; 
Maasstraat 34, 
Arcen 
077-4739234 

Karakteristiek 
huis 

- 2 twee 
Persoonskamers 
Waarvan 1 kamer 
met privé sanitair. 
Kamer 2 is alleen te 
boeken i.c. met 
kamer 1 i.v.m. 
sanitair 

Informatie opvraagbaar 
via de site of 
telefonisch: 
-kamers op de eerste 
etage via een trap. 
-normaal sanitair, 
douchebak, normaal 
toilet 
Huis is niet geschikt 
voor mindervaliden.  Er 
is een drempel/trapje 
bij binnenkomst en 
halverwege nog een 
opstapje 
Bij telefonisch contact 
wordt er 
informatiegegeven over 
de toegankelijkheid 

www.bedandbreakfast.nl 
 
Tip: 
Niet duidelijk of er 
aanpassingen zijn voor 
mindervaliden (staat niet 
op de site): mogelijk 
aanvullen? 

 

Landhuis Hoog 
Arcen; 
Dorperheideweg 
10 

Verhuurt op dit 
moment niet 

  
 

www.landhuishoogarce
n-appartement.nl 
 
 

Parkhotel Bad 
Arcen; 
Klein Vink 11 

-Hotel/ 
restaurant  
-Onderdeel van 
Klein Vink 
-Eigen 
parkeerplaats, - 
- hotel heeft 
een directe 
verbinding met 
Thermaalbad 
Arcen 

Toegankelijk voor 
rolstoelers, mensen 
die slecht ter been 
zijn; 
Voldoende MIVA-
kamers 
-kamers 
gelijkvloers 

- http://www.parkhotelarc
en.nl    
-mag gebruik gemaakt 
worden van de 
voorzieningen van Klein 
Vink 

Pension/ B & B 
Maaszicht; 
Maasstraat 11 
077 4731904 

Inpandig, 
beneden 
verdieping, 
gelijkvloers, 
geen trappen. 

-2 tweepersoons 
kamers op de 
begane grond 
voorzien van eigen 
douche met 
douchebak en 
toilet 
handgreep  
-pension heeft een 
eigen brede ingang, 
brede en 
leefruimte 
-grote tuin aan de 
achterkant 

-Op vraag zijn er 
oplossingen mogelijk 

https://classic.bedandbre
akfast.nl/bed-and-
breakfast-nl/arcen/b-b-
maaszicht/4832/ 
 
http://bbmaaszichtarcen.
weebly.com/  

http://www.bedandbreakfast.nl/
http://www.landhuishoogarcen-appartement.nl/
http://www.landhuishoogarcen-appartement.nl/
wtai://wp/mc/;+31774731904
https://classic.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/b-b-maaszicht/4832/
https://classic.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/b-b-maaszicht/4832/
https://classic.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/b-b-maaszicht/4832/
https://classic.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/arcen/b-b-maaszicht/4832/
http://bbmaaszichtarcen.weebly.com/
http://bbmaaszichtarcen.weebly.com/
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Appartement 
Stevenshof 
Koestraat 22 
0774732262 
Hendrikx-Stevens 
 

-Appartement 
voor 4 personen 
op de begane 
grond 
-centraal 
gelegen in 
centrum Arcen 

-Alles gelijkvloers 
-Handgreep bij de 
douche 
-Makkelijk 
instapbare douche 
met 
Antislipvloer 
-geen vloerkleden 
-geen huisdieren 
-rookvrij 

- Achterom ingang 
- verhoging/drempel 
- geen eigen 
parkeerplaats, wel 
laden en lossen voor de 
deur 

 

Tip:  
-drempelhulp 
 
 
 
Verder is hun site in 
ontwikkeling 

 

3.2.4 Bakker 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Bakkerij ’t 
Bakhuys; 
Schans 

Bakkerij en 
kleine 
lunchroom 

-ruime entree zonder drempel; 
-gehele winkel toegankelijk voor 
rolstoelers/wandelwagen

 
 

-wel toiletten, maar geen MIVA-
toilet = niet verplicht i.v.m. 
wettelijke zitplaatsen 
Eigenaar verwijst in geval van 
nood naar MIVA-toilet van de 
ijssalon Clevers 

 

 

3.2.5 Bloemenwinkel 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Bellefleur; 
Raadhuisplein 

Bloemenwinkel 
Fleuropservice 
en bezorgdienst 

-hellingbaan (wel 
steil) 
-eigenaar bereid om 
koopwaar 1e etage 
naar beneden te 
halen 
 

-reclamebord op advies 
van wijkagent op rand van 
trottoir geplaatst 
(doorgang >110 cm), op 
deze wijze fungeert bord 
als verkeersremmer 
(automobilisten gaan niet 
meer over trottoir bij 
verkeersdrukte) 

In winter winkel niet 
goed toegankelijk 
(hellingbaan is niet 
alleen te gebruiken en 
’s winters is winkeldeur 
dicht) mogelijk een bel 
plaatsen bij begin 
hellingbaan. 

 

3.2.6 Brouwerij  

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Hertog Jan 
Brouwerij; 
Kruisweg 

Brouwerij en 
winkel 
-rondleidingen op 
brouwerij, 
aansluitend 
mogelijk tot bezoek 
Hertog Jan 
Proeverij aan 
overzijde 

Winkel is beperkt 
toegankelijk, 
tevens is het via 
de website 
mogelijk artikelen 
van de brouwerij 
te bestellen 

-brouwerij is niet 
rolstoeltoegankelijk; om 
de brouwerij te bezoeken 
moet men in staat zijn 
trap te lopen 

- op website vermelden 
dat rondleiding niet 
mogelijk is als men 
geen trap kan 
lopen/rolstoelgebruiker 
is. 
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3.2.7 Chinese snuisterijen 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Maasstraat  Winkel met Chinese 
snuisterijen, beperkte 
openstelling 

 Kleine drempel, 
smalle winkelpaden 

 

 

3.2.8 Drogisterij van Well 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Drogisterij van 
Well; 
Koestraat 

Drogisterij -ruime ingang, zonder 
drempels;  
-gehele winkel 
toegankelijk voor 
rolstoelers/ Scootmobiels 

-zware deur, maar eigenaar is 
alert, biedt snel hulp 

Een deurbel bij de 
ingang indien een 
klant aan het oog 
ontsnapt van de 
eigenaar 

 

3.2.9 Embrace 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Embrace; 
Raadhuisplein 

Dameskleding-
winkel 

-verplaatsbare 
drempelhulp 
-in magazijn kan een 
extra kleedruimte 
gecreëerd worden voor 
mindervalide personen 

-indien glazen deur 
gesloten is kan men 
moeilijk om assistentie 
vragen om drempelhulp 

- verplaats de deurbel 
iets lager zodat 
rolstoelers er ook 
gebruik van kunnen 
maken. 

 

3.2.10 Frans Pfannerhuis Klein Vink 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Op recreatiepark 
Klein Vink 

Locatie voor 
concerten/exposi
ties 

Hellingbaan voor 
rolstoelge-
bruikers/ rollators 

Geen MIVA-toilet - 

 

3.2.11 Hoedenwinkel Hoed van het Hof 

Naam/ Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Hoed van het Hof; 
De Schans 

-Hoedenatelier  
-verkoop 
hoeden/tassen 

-ruime entree zonder 
drempels; 
-gehele winkel is 
toegankelijk voor 
rolstoelers 

 

- - 

 

 



 
 

22 
 

 

3.2.12 Horecagelegenheden 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Alanya 
Grillroom-
Pizzeria; 
Maasstraat 

Restaurant en 
afhaalbalie 

Bezorgdienst Niet toegankelijk 
voor 
rolstoelgebruikers 
en mensen die niet 
in staat zijn trap te 
lopen 

-gebouw is niet 
toegankelijk te maken 
i.v.m. directe ligging 
aan weg en hoogte van 
de treden. 

Bakker ‘t 
Backhuys 

Zie winkel    

Hertog Jan 
Proeverij  
Kruisweg 

Biercafé met 
eetgelegenheid, 
Groot terras en 
speeltuin 
-wel grote toiletten 
(één toilet met 
beugels) 
-één invaliden-
parkeerplaats 

-Terras (rolstoel-
toegankelijk)  
-Grote verplaatsbare 
hellingbaan om als 
rolstoeler binnen te 
komen (personeel 
altijd bereid om mee 
te helpen 
-op website staan de 
mogelijkheden van 
toegankelijkheid 
vermeld, met 
telefoonnummer voor 
assistentie te vragen 

-Betreft de 
hellingbaan 
begeleider moet 
zich wel melden bij 
personeel omdat 
baan er niet 
standaard ligt en de 
helling is te steil 
voor rolstoeler, 
heeft hier hulp bij 
nodig, bij regenweer 
te glad. Voor 
elektrische rolstoel 
te steil 
- geen MIVA-toilet 

- eigenaar overweegt 
om een plateaulift te 
laten maken om 
toegankelijkheid café te 
vergroten 

Café De Sport Zie B & B de 
Herberg 

   

Café/B & B 
Rayer 

Café, feestzaal,  
B & B, 
Slaapkamers op 1e 
verdieping via trap 
te bereiken 

-café heeft 2 
ingangen, waarvan 
één geschikt is voor 
rolstoelgebruiker/ 
Mensen die slecht ter 
been zijn. 
-feestzaal via 
achterom toegankelijk 
met een kleine 
drempelhulp, feestzaal 
heeft eigen toiletten 
(zijn ruim, geschikt 
voor mensen die 
slecht ter been zijn, 
niet voor rolstoeler) 

-Geen MIVA-toilet; 
toiletten in café zijn 
kleiner dan in 
feestzaal, echter 
deze zijn voor 
rolstoelgebruiker 
alleen te gebruiken 
als deze buitenom 
naar de feestzaal 
gaat. 
-om feestzaal te 
bereiken moet 
rolstoelgebruiker 
achterom over een 
kiezelpad 
(gebruikers-
onvriendelijk) 

-eventueel de achterom 
bestraten voor de 
toegankelijkheid te 
bevorderen. 
-drempelhulp 
achteringang iets groter 
waardoor 
toegankelijkheid groter 
wordt. 

Café/snackbar 
de Maert 

Café/Cafetaria met 
terras voor café en 
één voor het 
cafetaria  

-redelijk toegankelijk,  
2 kleine drempels 
-terras toegankelijk 
-damestoilet is ruim 
genoeg voor mensen 
die slecht ter been zijn 

-geen MIVA-toilet 
 
 
 
 
 

- 
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Cafetaria ‘t 
Centrum 

Cafetaria met 
zitgelegenheid en 
terras 

Cafetaria en terras 
goed toegankelijk 
-toilet aanwezig 
Weliswaar hoge balie 
maar door vitrine toch 
goed contact mogelijk 
met bediening 

-geen MIVA-toilet  

Chinees-Indisch 
restaurant 
Lotus; 
Koestraat 

 -Hellingbaan 
-Brede deuringang  
-ruime parkeerplekken 

-dubbele zware 
glazen deuren; 
-toiletten hebben 
een afstapje  

Toilet voor 
rolstoelers/mensen met 
een beperking 
toegankelijk maken 

Graanbranderij 
de 
IJsvogel/Water
molen 

Schenkerij (2 
treden om binnen 
te komen) met 
buitenterras; 
Excursiemogelijkhei
d graanbranderij in 
gerestaureerde 
watermolen, niet 
rolstoeltoegankelijk 

-terras is rolstoel 
Toegankelijk 
-toiletten zijn ruim en 
op terrasniveau 
(Geen MIVA) 
-Drempelhulp 
aanwezig om 2 treden 
naar Schenkerij te 
overbruggen 
 

-Oprit is 
onvriendelijk voor 
rolstoelers/rollators 
en wandelwagens 
door grove 
bestrating maar 
hoort bij het 
historisch karakter 
van het pand 

- op site vermelden 
welke mogelijkheden er 
zijn t.a.v. de toegang 
voor mindervaliden 

Hotel/Restaura
nt  Arcen 

Zie bij hotel!    

Hotel/Restau-
rant de 
Maasparel 

Hotel/ Restaurant Rolstoeltoegankelijk 
(wel alleen achterom, 
voor zijn treden bij 
ingang) 
Ook kamers op 
begane grond 
-eigen 
parkeerplaatsen en 
fietsenstalling en 
oplaadpunt voor 
elektrische fietsen. 

Geen MIVA-toilet 
(wel in de Smidse, 
maar dan moet gast 
wel eerst naar 
buiten) 

-Kamers op begane 
grond met sanitair 
geschikt voor 
rolstoelgebruikers of 
alleen voor gasten die 
slecht ter been zijn. 
-Mogelijkheden voor 
mindervaliden 
bezoekers vermelden 
op website 
 

IJssalon Clevers; 
Raadhuisplein 

 

-hellingbaan 
-ruime entree 
-MIVA-toilet/ 
Verzorgingsruimte 
baby’s 
-bovenste gedeelte 
terras bereikbaar voor 
rolstoelers 
 

 -aangeven waar het 
MIVA-toilet zich 
bevindt (nu niet 
herkenbaar) 
-bij entree terras vanuit 
Promenade aangeven 
dat terras aan voorzijde 
wel bereikbaar is. 
 
 

Lunchroom ‘t 
Zoete Genot; 
Raadhuisplein 

-Lunchroom -hellingbaan (steil, is 
niet geschikt om 
alleen op te gaan) 

-geen MIVA-toilet 
maar wel een ruim 
toilet bij de Dames 
waar een rolstoel in 
past/ beugels bij 
toilet. 
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Pannenkoeken 
huis De 
Bosrand/ 
Midgetgolf 
 

-restaurant met 
terras aan voor- en 
achterzijde 
Bij terras voor een 
speeltoestel voor 
kleine kinderen 
-midgetgolfbaan 

Ingang ruim, MIVA-
toilet, hellingbaan 
2 Invalide 
parkeerplaatsen voor 
de ingang 
Golfbaan, met enige 
moeite toegankelijk 
voor 
rolstoelgebruikers/me
nsen die slecht ter 
been zijn (aparte 
ingang voor 
rolstoelers) 
Terrassen zijn 
toegankelijk 

-Deuren bij ingang 
zwaar en lastig in 
gebruik omdat 
sluisdeur de ruimte 
te klein maakt voor 
rolstoelgebruiker. 
-kiezel bij de ingang 
en invaliden-
parkeerplaatsen zijn 
onvriendelijk in 
gebruik voor 
rolstoelers, rollators 
en mensen die 
slecht ter been zijn 
(eigenaar heeft nog 
geen toestemming 
van gemeente om 
te bestraten) 

-Kleur koord MIVA-
toilet nu wit, rood is 
volgens norm; 
-Deel van de kapstok 
lager plaatsen; 
-De parkeerplaatsen 
voor invalide bestraten. 
-Elektronische 
deurdrangers 
bevorderen het 
gebruikersgemak van 
de deuren en sluisdeur 
automatisch schuifdeur 
(is voorstel van de 
eigenaar, er ligt een 
plan van aanpak 
klaar/offertes 
aangevraagd)  

Petit 
Restaurant 
Manzjee; 
Kerkstraat 

 -terras is bereikbaar -smalle ingang 
restaurant 
-geen MIVA-toilet 
-smalle toiletten 

 

 

Restaurant Alt 
Arce; 
Raadhuisplein 

Café/ 
Restaurant 
Terras met zicht op 
maas bereikbaar 
via Promenade en 
via restaurant 

-brede entree met 
minimale drempel 
-MIVA- toilet 
-toegankelijk terras 

-MIVA-toilet niet 
gebruiken als 
opslagruimte 

-bij entree terras vanuit 
Promenade aangeven 
dat terras via voorzijde 
wel bereikbaar is voor 
rolstoelgebruikers/ 
mensen die slecht ter 
been zijn. 

Restaurant 
Landhuis De 
Barones 

Huiskamer 
restaurant met 
terras aan 
voorzijde en 
tuin/terras 
achterzijde 
Website is nog in 
ontwikkeling 
(informatie nog 
niet volledig) 

-eigen parkeerruimte 
-bij herentoiletten één 
groot toilet voorzien 
van beugels (geen 
MIVA)  
-tuin toegankelijk  
-terras voorzijde 
rolstoeltoegankelijk 

-restaurant 
bereikbaar via 2 
treden 
-terras achterzijde 
via 2 treden te 
bereiken; 
-bezoekers 
tuinterras moeten 
via terras achter 
naar toiletten of via 
voorzijde 
 
 

-eigenaar oriënteert 
zich op een geschikte 
drempelhulp om de 
treden bij ingang 
restaurant te 
overbruggen 

Restaurant Sjef; 
Raadhuisplein 

Restaurant met 
een 1e verdieping  

-entree zonder 
drempels 

-geen MIVA-toilet; 
-1e verdieping alleen 
per trap 
bereikbaar/geen lift. 

Toegankelijkheid op 
site vermelden  
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Smidse 
(onderdeel 
Maasparel) 

Feestzaal Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers 
Ruim damestoilet met 
aanpassingen (geen 
officieel MIVA-toilet, 
maar wel te gebruiken 
door rolstoelers) 

 Toilet nog aanpassen 
met extra slot 1e deur 
en tijdschakelaar 
bijstellen 

 

 

3.2.13 Kappers 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Kapsalon Alice; 
Koestraat 19 

Kapsalon met ruime 
parkeermogelijkheden 

-Kapsalon is 
rolstoeltoegankelijk 
(brede deur) 
-Rolstoel kan voor 
kaptafel geplaatst 
worden 
-Toilet aanwezig (niet 
rolstoeltoegankelijk) 

 - - 

Kapsalon “Suus”; 
Henry Dunantstraat 4 

Kapsalon aan huis -Kapsalon is 
rolstoeltoegankelijk 

- - 

Kapsalon Papillot Kapsalon aan huis Rolstoeltoegankelijk Telefoonnummer is 
moeilijk te vinden;  
Het vaste 
telefoonnummer 
dat op website 
staat vermeld is 
niet meer in 
gebruik. 
Via facebook is 06-
nummer te vinden 
maar verbinding is 
niet goed. 

- 

Kapsalon Geknipt!  
Op de Hor 5 

Kapsalon aan huis Telefoonnummer 
kapsalon staat op 
uithangbord buiten 

Niet toegankelijk 
voor mensen 
zittend in een 
rolstoel of mensen 
die geen trapjes 
kunnen nemen. Dit 
is niet op te lossen 
met een 
drempelhulp 

- 
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3.2.14 Lemmen Tweewielers 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Lemmen 
Tweewielers; 
Koestraat 

-Verkoop nieuwe 
en gebruikte 
Rijwielen  
-fietsverhuur 

-ruime ingang, met mogelijkheid 
tot dubbele deur te openen om 
doorgang te verbreden. 
-zware deur bij entree maar 
medewerkers hebben goed 
zicht op ingang daardoor direct 
behulpzaam 

-in winkel geen 
manoeuvreerruimte 
(wel mogelijk om bij 
kassa te komen)  

- 

 

 

 

3.2.15 Makelaars 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Makelaardij Ankie! 
Lingsforterweg 143 

Makelaars-
kantoor aan 
huis 

-Duidelijke 
website; 
-Eerste afspraak 
altijd bij klant 
thuis; 
vervolgafspraken 
op kantoor, indien 
niet mogelijk dan 
huisbezoek  

Kantoor is via voordeur te 
bereiken, maar hier zijn hoge 
treden. De afstand is niet te 
overbruggen met drempelhulp 
i.v.m. hoogte en 
verkeerssituatie ter plekke 

Eventueel op 
site beperkte 
toegang 
vermelden met 
vermelding 
ondervangen 
wordt met 
mogelijkheid 
van huisbezoek 

Vastgoed 
Hoogstpersoonlijk; 
Maasstraat 146 

Makelaars-
kantoor aan 
huis 

-Duidelijke 
website; 

 

Kantoor is via voordeur te 
bereiken Voor 
rolstoelgebruikers is er de 
mogelijkheid om via achterom 
(geen drempels) het kantoor 
te bereiken 

- 

 

 

3.2.16 Marlous Living Dreams 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Marlous living 
dreams; 
Raadhuisplein 

Woonwinkel -voorste gedeelte van 
winkel is berijdbaar 

-hoge ‘dubbele’ drempel, voor 
rolstoelers niet toegankelijk 

 
 

-drempelhulp  
-deurbel 
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3.2.17 Nagelstudio’s, Pedicures en Schoonheidsspecialistes 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Ingrids 
Nagelstudio; 
Maasstraat 58 
077 4732154 

Nagelstudio  
Inpandig in woonhuis 

-Ingang breed genoeg voor 
rolstoelgebruikers met 
minimale drempel 
-op afspraak 
 

Voldoende 
Ruimte zodat een 
rolstoel 
wendbaar is  

- 

Jessies 
nagelstyling; 
Appelgaard 17 
06-38759049 

-Nagelstudio 
-Inpandig in woonhuis 
www.jessiesnagelstyling
.nl 
 

-ruime salon 
-makkelijk wendbaar  
-op afspraak 

Eerste verdieping. 
Niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers 
of mensen die 
zeer slecht ter 
been zijn 

 

Art of Beauty; 
Raadhuisplein 15 
06 22863681 
 

Schoonheidsspecialiste 
www.artofbeauty-
arcen.nl 
 

-ruime behandelruimtes 
-op afspraak, hulp vooraf te 
regelen 

-hoge drempel 
met een 
verhoogd rooster 
voor ingang 
welke niet in het 
midden ligt 

-rooster 
aanpassen 
-evt. 
verplaatsbare 
drempelhulp 
aanschaffen 

Huidverzorgingssal
on Jeunesse; 
Brandemolen 7 
077 473 3723 

-schoonheidsspecialiste 
-Aparte salon inpandig.  
 

-met hulp kan een 
rolstoelgebruiker naar binnen.  
-De salon is binnen 
gelijkvloers. 
-op afspraak 

-kiezel wordt 
verwijderd voor 
ingang, 
makkelijker 
toegankelijk is. 

Tip: website 
updaten.  
 
 

Minnie Geurts 
Maasstraat 87 
077 4732387 

Pedicure 
-salon is inpandig in 
woonhuis 
 

-begane grond 
-brede ingang, salon direct bij 
voordeur 
-op afspraak (niet meer aan 
huis) 

-drempelhulp 
voor 
rolstoelgebruiker 
aanwezig 
-parkeerplaats 
voor de deur 

 

Schoonheids-
/pedicure Salon 
Sannique; 
De Wal 4a 
06 52210968 
 

-guasha therapeut en 
tevens pedicure 
-inpandig in woonhuis 
 
Facebook Salon 
Sannique 

-ruimte niet geschikt voor 
permanente rolstoelgebruiker  
-op afspraak 

-Ingang achterom 
-klein opstapje 
 

Tip:  
Info op de site 
pedicure.nl 
wijzigen 
 

 

 

3.2.18 Novy, Cup 

Naam/ Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Winkelbedrijf 
Cup 
Maasstraat 5 

-Witgoedspecialist 
-Huishoudelijke 
artikelen 
-speelgoed 

Ruime entree -openen van de deur 
-Snel van de weg (drukke 
doorgaande weg) op de stoep 
komen bij de ingang 

-deurbel 
- oprijhulp bij 
stoeprand maken 

 

 

http://www.jessiesnagelstyling.nl/
http://www.jessiesnagelstyling.nl/
http://www.artofbeauty-arcen.nl/
http://www.artofbeauty-arcen.nl/
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3.2.19 Spar Supermarkt 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Maasstraat 51 Overzichtelijke 
supermarkt 

-rustpunt in winkel met 
gelegenheid om te gaan 
zitten; 
-buiten een bankje om 
uit te rusten;  
-Invalidenparkeerplaats 
voor de deur. 
-thuisbezorgservice 
-via internet 
boodschappenbestel-
service 
-genoeg personeel om 
te helpen 
 

-De invalide parkeerplaats 
voldoet niet aan de norm, 
en daardoor is er aan beide 
kanten te weinig ruimte om 
uit te stappen indien 
bestuurder of passagier met 
rolstoel is.  
-fietsenstalling  

 

-De extra 
parkeerplaats 
aan voorzijde 
verwijderen 
(voldoende 
parkeerplaatsen 
achter) 
-nu de 
fietsenstalling is 
verwijderd blijkt 
dat de fietsen 
vaak voor de 
ingang worden 
gezet wat een 
belemmering 
veroorzaakt: 
mogelijk met 
lijnen of 
fietsembleem 
markeren? 

 

3.2.20 Regio Bank 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Kerkstraat 

 

-huisbezoek 
op afspraak 
mogelijk 

-Hoge, dubbele drempel en klein halletje 
met extra deur belemmeren de 
toegankelijkheid, maar klanten worden 
ook niet gezien hierdoor 
 

-deurbel op 
rolstoelhoogte 

 

3.2.21 Kunstgalerij Van der Beele 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Schans Kunstgalerie -open ruimte, makkelijk 
wendbaar 
-bankje buiten, rustplek 

-drempel bij ingang -evt. drempelhulp 
-deurbel 

 

3.2.22 Uitgeverij VOS 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Raadhuisplein Uitgever 
Maasdorpen 

-uitgeverij is ook per Email bereikbaar -hoge drempel  
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3.2.23 Winkel Peeters (aan de Grens) 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Lingsforterweg Winkel met 
cafetaria 

-ruime winkel met 
brede doorgang 
-ruime ingang cafetaria 
-2 ruime 
parkeerplaatsen 

-reclameborden voor 
ingang cafetaria; 
-parkeren voor ingang 
winkel; 

-doorgang cafetaria niet 
versmallen door plaatsen 
van reclameborden 
-foutparkeerders gelijk 
attenderen op 
foutparkeren/ 
Beschikbaar parkeerterrein 

 

3.2.24 Kasteeltuinen Arcen 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Lingsforterweg Toeristisch 
park in beheer 
van Limburgs 
Landschap 

-Park wordt jaarlijks 
beoordeeld op 
toegankelijkheid 
-Aparte bewegwijzering voor 
mensen die slecht ter been 
zijn/rolstoelgebruikers 
-in alle horecagelegenheden 
zijn MIVA-toiletten 

-drempel bij 
ingang kassa 
 

-drempelhulp bij kassa 
ingang 
 

 

3.2.25 Tankstation Vollenhoven 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Lingsforterweg tankstation Ruim van opzet Betalen via pin, deze automaat 
staat centraal, niet voor iedere 
pomp een eigen 
betaalmogelijkheid. 

-één pomp met 
betaalmogelijkheid voor 
de automobilist die 
slecht ter been is 

 

3.2.26 Tuincentrum Rotthof 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Brandemolen Tuincentrum 
voor vaste 
planten, bomen 
en struiken, 
bestrating (alles 
buiten) 

Ruimtelijk, paden zijn goed 
begaanbaar voor 
rolstoelers en mensen die 
slecht ter been zijn 
 

Kiezel bij de 
parkeerplaatsen: lastig 
voor rolstoelen en rollators 

Parkeerplaatsen 
bestraten 

 

3.2.27 Tuincentrum Lingsforterweg 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Lingsforterweg, 
Tijdelijk weer open 

Binnen en buiten ruimte met 
planten, artikelen voor 
dierverzorging, tuinmeubels, 
interieurartikelen, kamerplanten 
en bloemen. 
Kleine koffiecorner met 
zitgelegenheid en toiletten 

-ruim paden, goed 
toegankelijk voor 
rolstoelers en 
rollators 
-leenrolstoelen 
-toiletten (geen 
MIVA) 
-invalide 
parkeerplaats 
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3.2.28 Vakantieparken, campings en groepsaccommodaties 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Camping Nabij de 
Fossa Eugenia; 
Nieuw Ervenweg 5 
 
077-4731963 

www.nabijdefossa.nl 
-minicamping en 
appartementenverhuur 
-persoonlijk 
-Wifi  
-oplaadpunten voor  
E-bikes 

-gezinsdouches met 
stoeltjes 
-voor mindervaliden 
-Ruim opgezet 
-hulpmiddelen 
op vraag aanwezig 
-Geen poort, goed vlak 
terrein 

-Geen brede 
deuropeningen,  
-voor 
permanente 
rolstoelgebruike
rs niet geschikt  
 

- 

Groepsaccommodatie 
In de Vlinderkes; 
Brandemolen 20 

https://www.indevlinderkes.
nl/nl/  
-2 groepsaccommodaties 
met een apart 
recreatiegebouw 

-beide accommodaties 
zijn geschikt voor 
mindervalide 
-uitgebreide 
informatie hierover is 
te vinden op de 
website. Hiervoor is 
een apart kopje op de 
site met het logo van 
een rolstoel 

  

Groepsaccommodatie 
Lingsfort; 
Lingsforterweg 85 

Geschikt voor groepen tot 
120 personen, extra 
mogelijkheid om woning 
Siemes mee te huren (dan 
150 personen) 

 Er is op de site 
niks te vinden 
over 
toegankelijkheid 

-op site de 
mogelijk-
heden met 
betrekking 
tot rolstoel-
toeganke-
lijkheid 
vermelden 

Residence Klein Vink https://www.roompot.nl/va
kantieparken/nederland/lim
burg-nl/residence-klein-
vink/vakantieverblijven/  
Vilapark: onderdeel van 
Roompot Klein Vink 
Met gebruik van faciliteiten 
van Klein Vink en Thermaal 
Bad Arcen 
 

-enkele 
accommodaties 
hebben slaapkamer 
beneden 

-geen 
accommodaties 
geschikt voor 
mindervaliden 

Toeganke-
lijkheid 
vermelden 
op website 

Resort Arcen 
Dorperheideweg 

Park is onderdeel van 
Roompot (www.roompot.nl) 
met vakantiewoningen 

-2 (familie-) woningen 
zijn geschikt voor 
mindervaliden 
-overige faciliteiten 
zijn ook 
rolstoeltoegankelijk. 
 

-parkeerplaats 
ligt op helling 

 

Residence Arcen Spa 
Dorperheideweg 

Park waar men een kavel kan 
kopen voor chalet of camper 
-huur chalet is of tijdelijk 
verblijven met camper ook 
mogelijk 
http://www.arcenspa.nl/nl  
 

   

http://www.nabijdefossa.nl/
https://www.indevlinderkes.nl/nl/
https://www.indevlinderkes.nl/nl/
https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/residence-klein-vink/vakantieverblijven/
https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/residence-klein-vink/vakantieverblijven/
https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/residence-klein-vink/vakantieverblijven/
https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/residence-klein-vink/vakantieverblijven/
http://www.roompot.nl/
http://www.arcenspa.nl/nl
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Roompot Klein Vink https://www.roompot.nl/va
kantieparken/nederland/lim
burg-nl/klein-vink/  
Vakantiepark met bungalows 
en camping 
 

-op het park is 1 
geschikte woning voor 
mindervalide 
-bungalows met 
slaapkamers op 
begane grond; 
-camping heeft 
mindervalide sanitaire 
ruimtes  

-deel van de 
vakantie 
bungalows is 
verouderd 

-op site 
vermelden 
welke 
faciliteiten 
toeganke-
lijk zijn voor 
minder-
validen 
(sport & 
Spel, Eten 
& Drinken) 

 

3.2.29 Thermaalbad Arcen 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Klein Vink 
(Bad Arcen) 

Thermaal baden 
(binnen en 
buiten) 
Beautycentrum 
(voor gezichts-, 
lichaam-, voet- en 
handbehandeling) 
Brasserie 
Restaurant 
Overnachten in 
Parkhotel Arcen 
mogelijk 
Mogelijkheid tot 
volgen van kuren  

-accommodatie is 
volledig 
rolstoeltoegankelijk; 
-invalide parkeerplaatsen 
voor de hoofdingang 
-2 aparte kleedruimtes 
voor mindervaliden (met 
ligbank)’ 
-2 aparte 
douche/toiletruimte voor 
mindervalide 
-doucherolstoelen 
-stoellift bij binnen- en 
buitenbad 

-op drukkere dagen te weinig 
invalideparkeerplaatsen; 
-overige parkeerplaatsen zijn 
niet geasfalteerd/bestraat bij 
slecht weer geeft dit overlast 
-spiegels en föhns bij 
kleedkamers hangen 
allemaal te hoog 
-doucherolstoelen zijn niet 
allemaal meer in een goede 
staat (slechte rijkwaliteiten) 

-parkeerplaats 
bestraten 
-doucherolstoelen 
regelmatig 
controleren/banden 
oppompen/ indien 
nodig vervangen 
-controleren op 
onrechtmatig 
gebruik van invalide 
parkeerplaats 

 

 

3.2.30 Zwembad Klein Vink 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Klein Vink http://www.roompotzwem
paradijs.nl/zwemscholen/z
wemschool-klein-vink  
Zwembad op vakantiepark 
Klein Vink, tevens 
zwemschool 
-25 meter bad 
-peuterbad 
-zwemvijver in 
zomermaanden; 
-Zwemlessen 
(A,B,C,snorkelen) 
-Activiteiten als baby- en 
peuterzwemmen, aqua 
joggen, trimzwemmen e.a.) 

-privélessen voor kinderen die 
extra aandacht behoeven 
-luie trap 25 meter bad voor 
bezoekers die moeite hebben 
met traplopen 

-geen zwembadlift 
voor rolstoelers 
-geen MIVA-toilet 
of speciaal 
kleedlokaal voor 
mindervalide 

 

https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-vink/
https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-vink/
https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/klein-vink/
http://www.roompotzwemparadijs.nl/zwemscholen/zwemschool-klein-vink
http://www.roompotzwemparadijs.nl/zwemscholen/zwemschool-klein-vink
http://www.roompotzwemparadijs.nl/zwemscholen/zwemschool-klein-vink
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3.2.31 Fotografen 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Joyfotografie 
(Raadhuisplein) 

https://joyfotografie.com  
Studio voor 
groepsfotografie; 
pasfoto’s, 
fotografieopdrachten 

-studio is ruim en 
rolstoeltoegankelijk 
d.m.v. hellingbaan. 
-studio is open op 
afspraak 
-informatie 
(site/telefoon) staat ook 
op deur 

 -een deurbel  

Fotografie Loek 
Backus 
(Graaf) 

http://www.loekbackes.nl/ 
Fotostudio aan huis voor 
bedrijfs- en 
mediafotografie 

-studio is aan huis en op 
donderdag zonder 
afspraak te bezoeken 
-overige dagen op 
afspraak 

-studio is alleen te 
bereiken via een 
paar treden 

-toegankelijkheid 
vermelden op site 
-evt. verplaatsbare 
drempelhulp 
gebruiken 

Digifotaal 
(Kruisweg) 

http://digifotaal.nl/  
Fotografie op locatie 

-fotograaf komt ook voor 
portretfotografie aan 
huis/op locatie 

  

 

 

3.2.32 Cadeauwinkel Tante Sien Thee en Taart 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Maasstraat Inpandig in woonhuis 
Cadeau- en Theewinkel;  
Workshops/Kinderfeestjes 
Taart en Thee 
(Inpandig woonhuis) 
 

Lichte 
ruimte. 

-Alleen toegankelijk 
via smalle doorgang 
en trap. Dit is niet 
met drempelhulp 
/hellingbaan op te 
lossen  
-de ruimte is beperkt 
en niet makkelijk te 
wijzigen 

- 

 

 

3.2.33 Interieurboetiek Elpee 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Kerkstraat Interieurboetiek 
met showroom 
op afspraak 
 

-Eigenaar komt op afspraak bij 
mensen thuis met stalen van bijv. 
gordijnen, tapijt e.a. 
-showroom kan tijdelijk in serre 
opgebouwd worden en is 
rolstoeltoegankelijk 

-  - 

 

 

 

https://joyfotografie.com/
http://www.loekbackes.nl/
http://digifotaal.nl/
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3.2.34 Slijterij Valckx 

Naam/Locatie Algemeen Positief Opvallend Tips 

Raadhuisplein Slijterij 
Streekproducten 
Kaarten en Tijdschriften  
Tabak 
Gelegen in een oud 
karakteristiek pand 

-mede doordat de deur 
bijna altijd open staat is 
er snel contact met 
eigenaar en helpen zij 
klanten indien nodig ook 
buiten 
-Ook ingang achterom 
(slijterij) 
 

Weliswaar een 
ingang bij slijterij met 
een kleinere drempel 
maar de doorgang in 
het halletje is smal. 
Alleen geschikt voor 
smalle hulpmiddelen. 

Er zijn geen oplossingen 
te vinden die het 
karakter van het oude 
pand in ere houden. 
 

 

3.3 Verenigingen 

 

Algemeen: De verenigingen die vermeld worden zijn overgenomen van de gemeentekalender. 

Hier is ook informatie van de verenigingen te vinden, waaronder website, e-mailadres 

secretaris/contactpersoon, accommodatie en of locatie waar de verenigingen haar activiteiten 

heeft. 

Vereniging Omschrijving Website Accommodatie/ 
Locatie 

Opvallend/positief 

Arch Luit  Mannenkoor www.archluit.nl  MFA de Schans Zie MFA 

AV Flash  Volleybalverening  Sportzaal MFA Arcen Zie MFA 

Biljartvereniging 
Arcen 

Biljartvereniging Geen eigen site/ wel op 
gemeentekalender 

Café De Arense Herberg Zie onderdeel B. 
dienstverlening/ 
horeca 

Biljartvereniging 
de Inaborg 

Biljartvereniging www.facebook.com/ 
bvdeinaborg/   

Gaan verhuizen naar de 
oude Hoeve 

Zie onderdeel B. 
dienstverlening/ 
horeca 

Brica  Bridgeclub www.bridgeclubarcen.n
l  

MFA de Schans Zie MFA 

Carnavalsvereni-
ging (MFA de 
Schans) 

Carnavalsvereniging www.keieschieters.nl  MFA de Schans Zie MFA 

Darts Club 
Harmonie  

Dartvereniging www.dcharmonie.nl  Café De Maert Op site staat nog 
het oude 
clublokaal vermeld 

DEV Arcen  Voetbalvereniging www.dev-arcen.nl Eigen accommodatie  Zie onderdeel A. 
(voorzieningen) 

Gemengde 
zangvereniging 
Arcen 
 

Gemengd koor www.gzarcen.nl  Repeteren bij café Rayer Zie onderdeel B. 
dienstverlening/ 
horeca 

Handboogschiet-
ver. Nimrod 

Handboogschiet-
vereniging 

www.nimrodarcen.nl  Eigen clubgebouw - 

Jeu de 
Boulesclub  
“Beej de 
Schanstoare” 

Jeu de boules Geen eigen site/ wel op 
gemeentekalender 

MFA de Schans Zie MFA 

http://www.archluit.nl/
http://www.facebook.com/
http://www.bridgeclubarcen.nl/
http://www.bridgeclubarcen.nl/
http://www.keieschieters.nl/
http://www.dcharmonie.nl/
http://www.dev-arcen.nl/
http://www.gzarcen.nl/
http://www.nimrodarcen.nl/
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Jong Arcen  Jeugdvereniging www.jongarcen.nl  Eigen accommodatie Zie onderdeel A. 
(voorzieningen) 

KBO  Organisatie voor 
ouderen 

Geen eigen site/ wel op 
gemeentekalender 

MFA de Schans Zie MFA 

Keie Megjes  Dames Joekskapel Geen eigen site/ wel op 
gemeentekalender 

Repeteren bij café Rayer Zie onderdeel B. 
dienstverlening/ 
horeca 

Kindervakantie 
Werk Arcen  

Stichting die 
activiteiten 
organiseert voor 
jeugd uit Arcen 

www.kvw-arcen.nl  Geen eigen 
accommodatie; maken 
gebruik van 
accommodatie Jong 
Arcen/MFA de Schans 

Zie onderdeel A. 
(voorzieningen)/ 
Jong Arcen 
Zie MFA 

Koninklijke 
Harmonie Arcen  

Harmonie www.harmonie-arcen.nl  MFA de Schans 
 
 

Zie MFA 

LA Selection  Muziekgezelschap www.la-selection.nl  Repeteren bij café Rayer Zie onderdeel B. 
dienstverlening/ 
horeca 

HSV de Brasem Hengelsport-
vereniging 

www.brasem-arcen.nl  Clublokaal is gesloten per 
4-6-2017; op site staat 
nog niet nieuwe locatie 

Op site vermelden 
nieuwe clublokaal 

MC ’t Wimke Motorclub www.mctwimke.nl  Clublokaal is gesloten per 
4-6-2017; op site staat 
nog niet nieuwe locatie. 
Nieuw clublokaal wordt 
De Arcense Herberg. 

Op site vermelden 
nieuwe clublokaal 

Schaakclub Arx  Schaakclub Geen eigen site/ wel op 
gemeentekalender 

MFA de Schans Zie MFA 

Tennisclub TCA  Tennisvereniging www.tc-arcen.nl   Eigen accommodatie  Zie onderdeel A. 
(voorzieningen) 

Pulcinella  Jeugdtoneel/Dans Www.facebook.com/jeu
gdtoneelpulcinella/  

MFA de Schans Zie MFA 
Niet op 
gemeentekalender
/ geen eigenen 
website 

VIA  Vrouwenvereniging www.via-arcen.nl   MFA de Schans; 
Buitenactiviteiten starten 
vanaf kerkplein. 

Zie MFA 

Vocalgroup 
Avolon  

Vrouwenkoor www.vocalgroupavolon.
nl   

Repeteren bij café Rayer Zie onderdeel B. 
dienstverlening/ 
horeca 

Yoga  Yoga  Marleen Kleeven, te 
vinden via 
www.arcenonline.nl  

MFA de Schans Zie MFA 
Niet op 
gemeentekalender
/ geen eigen 
website 

http://www.jongarcen.nl/
http://www.kvw-arcen.nl/
http://www.harmonie-arcen.nl/
http://www.la-selection.nl/
http://www.brasem-arcen.nl/
http://www.mctwimke.nl/
http://www.tc-arcen.nl/
http://www.facebook.com/jeugdtoneelpulcinella/
http://www.facebook.com/jeugdtoneelpulcinella/
http://www.via-arcen.nl/
http://www.vocalgroupavolon.nl/
http://www.vocalgroupavolon.nl/
http://www.arcenonline.nl/
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4.  Opmerkingen 

Enkele opmerkingen die niet in de matrix te plaatsen zijn: 

-Onderzoek de mogelijkheid om tijdens markten 2 euro te vragen om te parkeren bij kasteeltuinen 
i.p.v. 4 euro. Het maakt het laagdrempeliger om bij de kasteeltuinen te parkeren. 

-Onderzoek of een fietsverbod mogelijk is, afstappen en lopen met de fiets aan de hand, tussen het 
stukje Manzjee en ‘t Zoete Genot. Dit lijkt veel veiliger voor wandelaars en de horecamedewerkers.  

-Verbeter de professionele houding in de horeca van (vakantie)medewerkers (aankijken, beleefdheid 
enz.). 

-De vanzelfsprekend-vindende-houding van sommige horecaondernemers getuigd soms van laksheid: 
geen moeite te hoeven doen voor bijvoorbeeld Arcenaren.  

-Voorzieningen en horeca gelegen in oude (historische) panden hebben minder mogelijkheden tot 
aanpassingen omdat anders het karakter van het pand wordt aangetast. Hier dient men ook begrip 
voor te hebben.  

-Toeristische bewegwijzering: bereikbaarheid, de recreatieve ondernemingen makkelijker vindbaar 
maken: je mag maar maximaal 5 bordjes gebruiken om vindbaar te zijn. Dat lukt soms niet. Wellicht is 
er bv een grote vertakking mogelijk op 1 bord bij stoplichten omdat verkeer over de hoofdader te 
laten lopen? 

-Geen toeristische informatiepunten maar 1 vast VVV punt maken: zodat er een onbevooroordeeld 
iemand de tijd heeft om informatie te geven aan de toerist. Nu is dit veelal in horecapunten waar het 
personeel soms ook niet volledig op de hoogte is en ook bij drukte amper tijd heeft om informatie te 
verstrekken. Daarbij zou het mooi zijn als de een de ander adviseert als jij net niet diegene bent die 
een toerist zoekt maar je buurman wel. 
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5. Eindconclusie 
 

Het meest in het oog springend in dit onderzoek is helaas het nieuwe MFA. Er wordt een nieuw 

gebouw neergezet wat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het is een multifunctionele 

accommodatie waarin o.a. de basisschool, gemeenschapshuis, Huis van de Wijk en een sportzaal 

zijn gevestigd. Een gebouw dat voor jong en oud, validen en mindervaliden bereikbaar moet zijn. 

Echter voordat het gebouw opgeleverd werd, bleek het concept al niet meer aan te sluiten bij de 

eisen van de participatiemaatschappij. Een voorbeeld daarvan is het Huis van de Wijk. Dit element 

is later toegevoegd aan het MFA met als gevolg dat ouderen en mensen met beperkingen nu naar 

de 1e verdieping moeten gaan. Bij ontruiming van het MFA betekent dit een extra hindernis en 

hier moet een oplossing voor gevonden worden. Dit geldt overigens ook voor de sportzaal. Bij 

gebruik van de nooduitgang van de sportzaal kom je bij gesloten poorten uit. Dit is potentieel 

gevaarlijk en volstrekt onacceptabel. Het MFA is nu een jaar in gebruik en het zou goed zijn als 

binnenkort wordt doorgepakt op de restpunten. 

 

Het was fijn voor de onderzoekers om te ervaren hoe enthousiast mensen kunnen zijn als ze 

vragen krijgen over hun onderneming/dienst of vereniging zoals vastgelegd in dit onderzoek. Er 

werd opengestaan voor suggesties. Aan de andere kant werd ook een luisterend oor en begrip 

gevonden bij de onderzoekers als er nauwelijks mogelijkheden waren om de toegankelijkheid te 

vergroten. Dit konden architectonische redenen zijn maar ook redenen bekeken vanuit 

kosten/baten oogpunt. Vaak werden de gegeven tips op korte termijn uitgevoerd. Veel simpele 

en creatieve oplossingen zijn al overgenomen: denk aan een handgreep op een groot toilet, een 

oprijplaat bij een stoeprand en een draadloze deurbel.  

 

Dat er een onderzoek werd gedaan naar de toegankelijkheid heeft in elk geval gezorgd voor meer 

bewustwording in Arcen. Deze bewustwording is een zeer positief punt! 


