Sprekersplein, november 2019
Geachte voorzitter, college en raadsleden,
Deze bijdrage is van Arcen, het noordelijkste puntje van de Gemeente Venlo en parel aan de Maas. De
dorpsraad heeft reeds velen van u mogen ontvangen tijdens onze voorlichtingsbijeenkomst over de
dijkversterking. Uw interesse in Arcen waarderen wij zeer. De dorpsraad van Arcen functioneert erg goed en
kan prima aangeven wat er zoal in het dorp speelt. Binnen de dorpsraad zijn verschillende werkgroepen
actief en de openbare vergaderingen zijn met 120 personen druk bezocht. Er zijn twee punten waar
Arcenaren zich enorm aan storen en elke dorpsraad terug komen. Omdat u als gemeenteraad iets aan deze
punten kunt doen, sta ik hier als vertegenwoordiger van alle Arcenaren. De zieke kastanjebomen en de
parkeeroverlast door toeristen zijn de zaken waar inwoners van Arcen zich het meest aan storen, omdat men
zich wél langdurig inzet om zaken te verbeteren maar er geen vooruitgang meer wordt geboekt. Wij
begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden op financieel gebied maar vragen met klem, om op de
begroting van 2020 hier enige gelden voor te reserveren.
De kastanjelaan, entree van Arcen vanuit het noorden, was decennia lang prachtig om te zien. Als een van de
langste kastanjelanen van Nederland trok deze veel bekijks. De bomen zijn echter ongeneeslijk ziek en
moeten vervangen worden. Op dit moment biedt de laan een troosteloze aanblik, met verminkte bomen en
kale stukken. De werkgroep bomen van de dorpsraad is samen met ambtenaren reeds 3 jaar lang bezig om
plannen te maken om de bomen te vervangen. Het initiatief bloedt echter dood omdat er geen financiën zijn
gereserveerd voor een vervolg. Arcen wil echter wel doorpakken! Vervanging van de bomen in 2024, zoals
toegezegd door onze dorpswethouder, is in onze ogen een kwestie van afschuiven op een volgend college en
volstrekt onvoldoende! Voor het vervangen van de kastanjebomen vragen wij op de begroting niet het
volledige bedrag maar enkel een voorbereidingskrediet. Met dit krediet kunnen er nauwkeuriger plannen
gemaakt worden, waaruit meer precieze ramingen volgen. Deze ramingen zijn erg belangrijk voor het
plannen van een vervolgtraject. Een voorbereidingskrediet van €100.000,- is alles wat er op dit moment
nodig is.
De overlast van parkerende toeristen is in Arcen zeer groot. Telkens weer blijkt dat de balans tussen baten
van het toerisme en overlast door het parkeren, naar de verkeerde kant doorslaat. Ook hier kunnen we
samen iets aan doen! We hebben als dorpsraad al 2 jaar, gemeenschappelijk met ondernemers, bewoners,
kasteeltuinen en de gemeente Venlo, aan een parkeervisie gewerkt. Deze is tijdens een openbare dorpsraad
door de gemeente gepresenteerd en akkoord bevonden. Nu ligt de visie al een half jaar ergens in een la van
het stadskantoor te verstoffen en komt ook niet voor op de begroting. Voor 2020 zouden alleen al door de
quick wins uit te voeren, de eerste zichtbare vooruitgang geboekt kunnen worden. Ook hiervoor is een
bedrag van €100.000,- nodig.
Voor de bomen en het parkeren hoeft niet gelijk de hoofdprijs te worden uitgetrokken, maar het is wel van
het grootste belang dat deze projecten progressie blijven boeken. U kunt hier voor zorgen, door deze zaken
op te nemen in de begroting. Laat zien dat u naar de burgers luistert en hun inzet waardeert. Op een
begroting van honderden miljoenen moet toch 2 ton ruimte gevonden kunnen worden voor iets wat burgers
echt willen?
Dank voor uw aandacht, namens dorpsraad Arcen, Cecile van den Kroonenberg

