
 
 
Openbare dorpsraadsvergadering 23 februari 2023 in het MFA “De Schans”. 
  
1. Opening.  

• Voorzitter opent de vergadering. Afmelding: Bestuurslid Anne Knelissen; Lex van 
Marcke.  
We hebben Hennie als bestuur bedankt tijdens ons etentje in december, nu krijgen 
de aanwezigen de kans om erkenning te laten blijken. Hennie was gevraagd 
vanavond aanwezig te zijn, maar gaf duidelijk aan: “niet te lang hè”. Een kleine 
anekdote: er was iemand die alleen maar aan het ‘nöle’ over wat er niet goed ging 
in Arcen. Toen zei Hennie: doe zelf maar eens iets voor het dorp in plaats van 
alleen maar te klagen! Dit tekent Hennie. Zij is 9 jaar bestuurslid geweest waarvan 
een groot gedeelte secretaris. Altijd present en constructief meedenkend in het 
belang van Arcen. Hennie was een geweldig bestuurslid met het hart op de juiste 
plek! Dankjewel Hennie! 
 

2. Notulen van de vorige vergadering op 24 november 2022 

• Notulen van de vergadering van 24 november jl. worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen  

• Pieter van de Rijdt is een half jaar geen stadsdeelmanager maar gaat werken aan 
een vitaliteitsproject. Hij wordt waargenomen door Baer Hendrix, die nu nog 
vakantie heeft. We hebben ook een nieuwe BOA die ik de volgende keer hoop voor 
te stellen. 

• Verantwoording subsidie 2022. Dit is niet de hele financiële boekhouding, we 
hebben ook nog geld uitgegeven aan de VAVA voor de overdracht speelpark, 
dodenherdenking, advertenties, de BBQ en nog extra bestuurskosten. In 2022 was 
de subsidie erg laat binnen, gemeente Venlo was vergeten deze op de begroting te 
zetten. We hebben in januari met het bestuur een gesprek gehad met wethouder 
Smeets, die gaat over burgerparticipatie. Hij heeft een veel positievere kijk op de 
dorpsraden en het geld voor 2023 was in januari al op de rekening. Er zal nu verder 
gekeken worden hoeveel geld er de komende 3 jaar vrij (indexatie) wordt gemaakt. 
Smeets heeft beloofd een planning te maken en geld vrij te maken.  

• Wat hebben we gedaan in 2022 en wat gaan we doen in 2023. We hopen meer 
jongeren te interesseren voor de Dorpsraad door Instagram en jongere 
bestuursleden.  

• DOP2024 zal op elke dorpsraad terugkomen, hopelijk komt er ook interesse van 
jongeren. Huizen krijgen voor Arcenaren. Klimaatakkoord met de gemeente.  

• Bomen bij de schanstoren. Carolien Hendrix is afgelopen zomer in contact geweest 
met de gemeente over de bomen bij de Schanstoren. Deze beuken hadden het erg 
moeilijk en stonden te verdrogen. Nu bleek de gemeente een kapvergunning te 
hebben aangevraagd voor een boom maar de oplossing was juist om de bomen een 
betere leefomgeving te geven. Boom moet een betere leefomgeving krijgen. De 
dorpsraad heeft contact gehad met Carolien en met de gemeente en Carolien heeft 
een petitie aangeboden (ondertekend door de buurtbewoners) aan wethouder 
Pollux. Hierop heeft de gemeente een plan gemaakt om de bomen een kans te 
geven. De verharding die was aangebracht en de bomen doet ‘stikken’ wordt 



weggehaald en zo krijgen de bomen lucht en water. De werkgroep bomen zal weer 
worden opgestart en we hopen met Bèr Geurts en Carolien Hendrix dit in te kunnen 
vullen. In 2024 zal een begin gemaakt worden met het herplanten van de 
Maasstraat, waar de zieke kastanjebomen weggaan, en hier willen we kort op 
zitten. 
 

4. Werkgroepen Dijkversterking, Verkeer, Hoogwater, Wonen en Verbinding 

• Dijkversterking; aanbesteding loopt, volgende keer meer over invulling met 3D 
plaatjes; deze worden in de volgende ODRV getoond 

• Verkeer; Will Scheepens neemt het woord. In maart/april thv IJsvogel wordt de 
grond opgevuld met zwerfkeien zodat er niet meer geparkeerd kan worden. 
Toeristische bordjes moeten worden aangepast volgens werkgroep Verkeer. Vraag: 
hoe staat het met de bussen? Kosten voor aanpassing bushalte en rotonde 
Lingsforterweg erg hoog maar wel akkoord bevonden.  

• Hoogwater; uitnodiging gehad voor definitieve draaiboeken. Voorzitter heeft nog 
een interview gegeven aan omroep Venlo, die tijdens de 
schoonmaakwerkzaamheden deze winter aanwezig waren. Er is nog steeds niets 
gebeurd. In maart komen de definitieve draaiboeken. Wordt vervolgd.  

• Wonen ; woord aan Peter Smits. In de volgende Maasdorpen zit een poster met het 
verzoek om deze op te hangen om een signaal af te geven aan de gemeente. Er is 
ook aan de wethouder gevraagd voor tips over de voortgang.  
Leefbaarheid in Arcen komt in gevaar. Samenwerking met de gemeente is op zich 
goed maar loopt langzaam. Er gebeurt in Arcen te weinig. Tom Verhaegh was vorige 
vergadering aanwezig en moet hebben gevoeld hoe de frustratie in dorp/bewoners 
zit. Posters worden alleen in Arcen verspreid. Doel is aandacht en actie door de 
gemeente. Communicatie met de gemeente is droevig, weinig bestuurlijke 
aandacht, ambtenaren doen hun best.  
Peter geeft per deel details aan:  
aan het Erf/Sijzenbroek: concrete planning kan door gemeente niet worden 
afgegeven; ’t Wijdtveld: gemeente moet projectontwikkelaar nog uitnodigen om 
concrete plannen te bespreken; Kurversgraaf: ontwikkeling mogelijk in combinatie 
met Koestraat 12 (gemeente en eigenaar Koestraat 12 moeten hierover met elkaar 
in gesprek); H. Dunantstraat loopt volgens planning.  

• Verbinding; woord aan Bert Janssen. September 2022 opgestart. Begroting gemaakt 
door de werkgroep welkomstpakket. Nu bij de gemeente op zoek naar geld. 
Onderdeel van de verbinding is werkgroep cultuur. In maart komt een vervolg. 
Deelvervoer is verder onder de aandacht van werkgroep.  

 
5. DOP 2024 » begin is gemaakt. Dit wordt weer een 10-jarig plan (op hoofdlijnen).  
Aanwezigen wordt gevraagd mee te denken.  
Omnivereniging, stadsdeelmanager, Incluzio reeds gesproken. In ieder geval moet erin 
komen wat er gerealiseerd is van DOP2014.  
Voorzet DOP2024: woningen, winkels, klimaatakkoord, parkeren, handhaving, gezondheid 
enz.  
Suggestie van de aanwezigen: energie, verbinding, natuur/groen, toerisme/evenementen 
(o.a. rondom Maas), ontwikkeling pluk- en fruitroute, cultuur, jongeren, horeca, 
infrastructuur, dorp levensloop bestendig maken, laadpunten elektrische auto’s, school, 
verjonging.  
 
6. Duurzaamheid; presentatie 5 verschillende onderwerpen: circulariteit, mobiliteit, 
biodiversiteit, energie besparen en energie opwekken.  
Na de vergadering zijn er aan verschillende tafels de mogelijkheid om meer info te krijgen 
of om je op te geven.  
  



7. Rondvraag. Niemand maakt gebruik van de rondvraag. Voorzitter sluit de vergadering en 
dankt allen voor de komst en inbreng.  
 


