
Openbare dorpsraadsvergadering 24 november 2022 in het MFA “De Schans”.

Opening: Voorzitter Cecile van den Kroonenberg heet alle aanwezigen van harte welkom, in
het bijzonder wethouder Tom Verhaegh.

Notulen vergadering 14 september jl.
Deze werden goedgekeurd met dank aan maker Sophie Stiel.

Mededelingen:
Afmeldingen: Imme Roest, Nel vd Beele, Jiri Ambroz, de vicevoorzitter van Een Lokaal en
Carina van  Hof.

Het bestuur is blij dat we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen binnen het bestuur, nl. Anne
Knelissen en Job van Helden. Job is vanavond verhinderd wegens werk.

Dorpskalender.
Nadat uit verschillende verhalen bleek dat bij velen de kalender al meteen bij het oud papier
werd gegooid is er vorig jaar in de dorpskalender een enquêteformulier geplaatst waarop
mensen konden aangeven of ze de kalender in de toekomst willen blijven ontvangen.
Hierop kwamen 220 reacties van mensen die de kalender graag willen blijven ontvangen.
Daarom is besloten de kalender niet meer huis aan huis te verspreiden, maar neer te leggen
bij een winkel in Arcen waar hij kan worden opgehaald.
Het is dus niet zo dat degenen die vorig jaar hebben aangegeven dat ze een kalender willen
blijven krijgen, die dus automatisch in de bus krijgen.
Het bestuur van de KBO heeft om een aantal exemplaren gevraagd, zij willen bij hun leden
die niet meer mobiel zijn, toch een kalender brengen.

Wijkagent Thijs Gubbels en BOA Herm Nijssen zijn uitgenodigd voor deze vergadering. Thijs
Gubbels kon niet bereikt worden en Herm Nijssen zou proberen zijn dienst te wijzigen, maar
is blijkbaar toch verhinderd.  De beide heren zijn ook vaker aanwezig tijdens het spreekuur
van Gemeente Venlo,  de politie en Inclusio, elke eerste donderdag van de maand van 10.30
tot 11.30 uur in MFA de Schans. U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Er is een brief van de stichting VAVA naar de gemeente gestuurd over het speelpark.  Met
een cc’tje naar de dorpsraad. De VAVA heeft een aantal wethouders gevraagd om een visie
voor het gebied te maken in plaats van het vol te willen bouwen. Het zou zonde zijn om een
zo mooie groene plek het dorp te ontnemen.

Werkgroepen
Dijkversterking
Aanbesteding: Er zijn 5 partijen die zich hebben ingeschreven. Deze partijen zijn getoetst en
voldoen aan de gestelde criteria. De geselecteerde partijen krijgen de opdracht een plan te
schrijven voor Arcen Midden. De beste 3 inschrijvingen worden in februari 2023
geselecteerd voor de dialoogfase, om in juni 2023 uiteindelijk een offerte met plan in te
dienen voor het geheel. Hopelijk kan in 2025 de eerste schop in de grond en is in 2026 of
2027 het project klaar.
Het 4 Waarden project wordt verkend, de minister heeft geld vrijgemaakt. Onder andere
Hertogbroek en Lottum-Broekhuizerweerd zitten er in. Door deze extra ruimte voor de rivier



komt er peilverlaging bij hoogwater. Dit wordt niet meegerekend voor de nieuwe dijken in
Arcen. Voor een opdrijvende dijk maakt dat geen verschil, voor glas wel..
Er zijn ontwerpsessies van Watermolen met vistrap en van de Schanstoren met brug.

Hoog water
In september vorig jaar was de evaluatie van de dorpsraad klaar. We willen graag weten wat
de gemeente doet, wat wij moeten doen en alles daar tussen in.
Het enige dat de gemeente nu weet, is dat er één telefoon komt voor Arcen waardoor alle
communicatie moet plaatsvinden met de gemeente en vice versa. Wie dit voor de gemeente
gaat doen is nog niet bekend. Het is zeer teleurstellend.
Ber Geurts vindt dat er snel actie moet worden ondernomen. Als er nu hoog water komt,
moeten we het weer allemaal zelf doen.
Dit wordt beaamd door Cecile.

Verbinding
Bert Janssen, voorzitter van de werkgroep verbinding vertelt dat er 3 sub groepjes zijn
opgestart, een welkomstgroepje, een groepje dat zich gaat verdiepen in het deelvervoer en
een groepje cultuur.
Felix Smedts vraagt zich af wat het inhoudt, een welkomstpakket.
Bert legt uit dat dit in principe bestemd is voor nieuwe inwoners, om hen welkom te heten.

Aanrijtijden ambulance:
Cecile legt aan de hand van een sheet met cijfers over de aanrijtijden van de ambulance uit
dat deze voor Arcen nog ver onder de norm liggen.
De dorpsraad hoopt dat de VGZ iets kan betekenen.
In januari krijgt de Ambulance Zorg Noord Limburg een nieuwe directeur, misschien brengt
dat verandering.

DOP 2024
In 2014 is er een Dorpsontwwikkelingsplan gerealiseerd en het streven van de dorpsraad is
om dit in 2024 opnieuw te doen. De Omnivereniging en de gemeente Venlo willen graag
meewerken en de eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.
In januari wordt een kerngroep opgestart om de verschillende deelgebieden te bepalen.
Tijdens de openbare dorpsraden zullen we de voortgang bespreken.
Martien Tönnisen meldt zich voor de pauze aan om mee te werken.

Korte pauze van 10 minuten.

Wonen
Peter Smits legt uit hoe de stand van zaken is.
Henry Dunantstraat – Woonwenz
De volgende planning ligt voor: Uitschrijven van de aanbesteding voor de nieuwbouw van de
8 levensloopbestendige woningen en 3 eengezinswoningen. Parallel loopt (nog) het traject
bij de gemeente Venlo voor de bestemmingsprocedure.
Na het vaststellen van het nieuwe aangepaste bestemmingsplan en het vastleggen van een
aannemer, zal de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan. Het terrein verder
bouwrijp maken (o.a. bestaande ondergrondse nutsleidingen vervangen) is ingepland bij de
nutsbedrijven en zal worden afgerond in het voorjaar van 2023.



Als alles goed en volgens planning verloopt hoopt Woonwenz in het tweede kwartaal 2023
te kunnen starten met de bouw.

Zoals eerder gemeld, hebben we in juni / juli een aanvraag gedaan bij de gemeente voor 2
zaken:
1. Meer tijd vrij te maken voor de woningbouwplannen
2. Te zorgen voor een centraal aanspreekpunt
Stand van zaken:
De begrotingsbehandeling voor extra fte’s is door de raad goedgekeurd en hierop zullen
extra fte’s worden geworven. Deze fte’s worden ingezet op versnelling van de procedures,
ook binnen Arcen.
Daarnaast kijken we gemeentebreed naar het verruimen van de mogelijkheden.
Al met al een positieve ontwikkeling, al moeten we nog wel afwachten wanneer dit concreet
kan worden ingevuld en wat de impact is voor Arcen.
Sinds medio 2021 zijn we als werkgroep wonen in gesprek met o.a. de gemeente Venlo om
woningbouw in Arcen van de grond te krijgen. Er zijn enquêtes uitgevoerd en vele
gesprekken zijn er inmiddels gevoerd. geweest.. Aansluitend aan dit woordje van Peter
Smits geeft Suzanne Bastings, die bij alle gesprekken aanwezig is geweest als
Beleidsadviseur Wonen ,een presentatie. Tijdens en na de presentatie zijn er vele vragen
gesteld en frustraties geuit over het uitblijven van woningbouw in Arcen. Ook het belang van
het speelpark werd een aantal malen aangehaald. De vragen en opmerkingen zijn niet
genotuleerd.

Rondvraag:
Hiervan werd geen gebruik gemaakt.


