
Verslag Openbare Dorpsraadvergadering op woensdag 14 september 2022 

 

Opening: 

Cecile heet iedereen welkom en hoopt dat iedereen genoten heeft van de BBQ.  

Daarna memoreert hij wat Wies Muijres allemaal voor het dorp Arcen heeft gedaan en vraagt 1 
minuut stilte. Deze was indrukwekkend. 

Afmeldingen:  Jos Peeters, Linda Stappers, Sjaak Rheiter, Marja Geuze, Jan Keltjens, Juliet en Wilfred 
             Alblas, Hennie Rheiter en Ton Drissen. 

Notulen:  

De notulen van de openbare dorpsraadvergadering van 12 mei j.l. worden goedgekeurd. 

Mededelingen:  

 BBQ is gesponsord door Venlo Mien Hert en De Dorpsraad Arcen. 

 Voor de volgende Openbare Dorpsraadvergadering worden de wijkagent Thijs Gubbels, de boa 
Herm Nijssen en dorpswethouder Tom Verhaegh uitgenodigd. 

 Het bestuur heeft een gesprek gehad met wethouder Jacques Smeets van EenLokaal over 
verschillende zaken die in het dorp spelen. Onder andere de ambulance en wonen zijn aan bod 
gekomen. 

 Jannie Imming wordt ingewerkt in het bestuur. Zij wordt al meegenomen in het mail- en 
appverkeer en zal per 1 januari de taken van Hennie overnemen. 
 

Wat is de Dordpsraad?  
 
Cecile legt uit dat wij allemaal de dorpsraad zijn. Hij stelt de werkgroepen voor en zegt dat zij het 
werk doen. Alleen als er werkelijk ingrijpende zaken spelen dan worden deze eerst voorgesteld aan 
het bestuur. Bij de werkgroep verbinding wordt speciaal stil gestaan. De werkgroep Verbinding was 
niet meer actief,  er was geen kartrekker. Bij deze werkgroep ging het om communicatie tussen 
mensen, er kwamen ideeën die omgezet werden o.a.  vervoer op maat, een klusgroep die dingetjes 
repareerde, taalhulp voor inwoners die niet uit Nederland kwamen enz. 
 
Nu heeft Bert Janssen, een nieuwe inwoner van Arcen, zich gemeld en hij gaat samen met Cecile de 
werkgroep Verbinding weer vlottrekken. Bert heeft zich kort voorgesteld en een aantal ideeën 
gedeeld die opgenomen kunnen worden in de deze werkgroep. Mensen die interesse hebben om 
mee te denken kunnen zich aanmelden. De eerste bijeenkomst is op 22 september a.s. om 20.30 bij 
MFA de Schans. Bert Janssen wordt voorzitter van deze groep en als alles een beetje loopt zal Cecile 
zich terugtrekken uit deze werkgroep. 
 
Over het idee van Bert Janssen van een vrijwilligerspool merkt Pierre Hegger op dat er een nieuwe 
vereniging is: de OMNI bestaande uit meerdere verenigingen die hun krachten gebundeld hebben, 
omdat er vaak uit dezelfde vijver met vrijwilligers gevist wordt zal men in gesprek moeten gaan met 
elkaar. Cecile nodigt Pierre uit om vooral naar de eerste bijeenkomst te komen. 
 
Dorpsontwikkelingsplan (DOP): 
 
Nadat wij bij de Gemeente Venlo gekomen zijn in 2010 is in Arcen de Dorpsraad opgericht.  Wat 
wilden wij nog in Arcen nu we niet meer zelfstandig waren? Vanuit de Dorpsraad is toen begonnen 
om een DOP  samen te stellen. Er is met heel veel vrijwilligers aan gewerkt. Het DOP dateert uit 2014 



en sommige zaken die er in staan zijn gerealiseerd, aan andere wordt nog  gewerkt en sommige 
liggen helemaal stil. Het hele plan staat op de website. Er zijn echter ook een aantal zaken die niet in 
het DOP staan en waar we wel mee te maken hebben gehad: Kastanjebomen, Dijkversterking, 
Busroute, Ambulance en Acute hoogwaterbescherming. 
 
Peter Smits legt een aantal zaken uit over wonen waaronder woningen voor starters en senioren. De 
Klosterhoaf en wat de plannen voor verdere woningbouw kunnen zijn. Will Scheepens doet dat over 
verkeer, met onder andere het verkeerscirculatieplan met éénrichtingsverkeer, het dynamisch 
parkeerverwijzingssysteem P-Kasteeltuinen en Handhaving. Evelien Peeters vraagt waar de nieuwe 
bushalte komt: bij de rotonde. Cecile sluit de rij en verteld een aantal zaken op het gebied van 
voorzieningen & zorg en welzijn. Hier ging het over het gezondheidscentrum, de MFA, 
speelgelegenheden voor jeugd en bewegen voor ouderen en Arcen toegankelijk voor senioren en 
gehandicapten. Bij dit laatste item memoreerde hij het uitgebreide rapport van Susanne Valckx en 
Toos Brands uit 2017 dat ook op onze website staat. 
 
Hoe Verder?: 
 
De bedoeling is het DOP minstens 1x in de 10 jaar te vernieuwen. Volgend jaar beginnen we aan een 
nieuwe DOP  hopen deze klaar te hebben in 2024. Het bestuur bestaat nu nog uit 4 personen, dat 
was wel handig in de coronaperiode. Het zou fijn zijn als er aanvulling komt, met name van jongeren. 
Ze hoeven niet in een werkgroep te gaan zitten, maar meedenken over bepaalde zaken is wel van 
belang, zodat het bestuur weet wat er speelt. Een keer per maand een bestuursvergadering van 1,5 
uur moet toch kunnen? 
 
Rondvraag: 
 
1. Edith heeft geen vraag maar een mededeling: zij hoopt dat de dag Arcen Beweegt, georganiseerd 

om mensen (vooral ouderen) te motiveren meer te bewegen, de volgende keer iets meer 
bezoekers trekt. Hier kon men verschillende oefeningen en tests doen om te kijken hoe je 
conditie is. Fijn zou zijn als de volgende keer samengewerkt wordt door KBO, Dorpsraad, OMNI 
en Fysio, om een zo groot mogelijk doelgroep te bereiken. Edith vertelt ook kort over het 
Cooperpad dat is aangelegd op de Lange Hek en wordt geopend op 30 september a.s. 

2. Angelique Kuipers: VAVA kan misschien bewegingstoestellen plaatsen samen met Arcen 
beweegt. Tot nu toe heeft zij geen antwoord gekregen van Edith. Cecile vraagt of de dames hier 
na de vergadering verder over willen praten. Ook vraagt Angelique hoe het bestuur denkt te 
gaan uitbreiden, komt er een oproep of zo? Cecile geeft als antwoord dat er verschillende ijzers 
in het vuur liggen en dat er moet worden afgewacht wat het wordt. 

3. Thijs Reutelingsperger: de verlichting in het centrum, met name in de Koestraat is her en der 
defect. Hier wordt naar gekeken / aan gewerkt. 

4. Piet Cup: het voorste gedeelte van het Raadhuis is verhuurd aan het Waterschap t/m 2026. De 
vereniging Heemkunde is gevraagd hier af en toe presentaties te geven. 

5. Pieter v.d. Rijdt: er komt vanuit de Gemeente 1x in de 2 weken een spreekuur waarin 
verschillende items besproken kunnen worden. Start wordt nog bekend gemaakt. 

6. Chris Reutelingsperger: wil nog reclame maken: op 2 oktober is weer de ALS wandeltocht. 
Aanmelden kan via www.arcenlooptsamen.nl 

 
Sluiten:  
Cecile sluit om 21.00 uur de vergadering en hoopt dat er nog gezellig nagepraat kan worden.  
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