
Aan:                                                                                                           contactpersoon: 
Directie Rabobank                 Arlette Gommers 
Noorderpoort 15                             Kerkstraat 11 
5916 PJ                  5944 AL Arcen 
Venlo                                                                                                         arlette@arlevo.nl 
 
                                                                                                                                    Datum: 10-05-2019 
                                                                                
Geachte directie van de Rabobank.                                                                                    
 
Enkele dagen geleden werd ik gebeld door een bevriende Arcenaar met de vraag wat ik 
ervan vond dat er een “RABObunker” op het  Kerkplein (Burgemeester Gubbelsplein) zou 
worden geplaatst. Ik had hierover eerder niets gehoord dus mijn verbazing was groot  en 
werd steeds groter naarmate ik meer informatie kreeg over dit plan.  
 
Wij, de omwonenden van het Kerkplein  als direct-belanghebbenden zijn het niet eens met  
het voornemen van de bank.  We hadden graag bezwaar willen maken maar de 
bezwaartermijn tegen de vergunning blijkt al  verstreken te zijn.  
Heel vervelend allemaal. Temeer omdat de keuze voor plaatsing op het Kerkplein op  een 
manier tot stand is gekomen die vragen oproept ; De dorpsraad heeft ja gezegd tegen dit 
plan “met het mes op de keel”.  De keuze was “op het plein en anders niets”.   
 
Wij zijn van mening dat een pinkiosk ernstig afbreuk doet aan het karakteristieke beeld van 
dit mooie stukje dorpskern van Arcen; een pinkiosk hoort en past niet op  het Kerkplein. 
 
De oorspronkelijk gekozen locatie,  de plaats waar voorheen de apotheek aan de Wal 
gevestigd was, is volgens ons nog steeds  een goed alternatief.  Ook binnen de Arcense 
gemeenschap bestaat hiervoor een breed draagvlak en met een wegwijzer is die plek voor 
toeristen beslist  goed te vinden. 
 
Wij vragen U daarom de plannen alsnog te wijzigen en de pinbox op  de locatie aan de Wal 
te plaatsen.   
 
Hoogachtend, 
 
De aanwonenden van het Kerkplein in Arcen: 
  
Gerard en Anika Reutelingsperger  Kerkstraat 9 
Arlette Gommers en Leon Voncken Kerkstraat 11 
Josefien Swinkels Kerkstraat 13 
Namik en Sanela Kapetanvic Burgemeester Gubbelsplein 8 
Hariette Beeker Burgemeester Gubbelsplein 10 
fam. Hettelelder Burgemeester Gubbelsplein 12 
Fam. Schoeber Wal 16 
Fam. Geurts Wal 20 
Fam. Van Rijswijck Wal 22 
Fam. L.Peeters Kerkstraat 7 


