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Bijpraten in Arcen.
 

Kijk in je Wijk 15: De Winnaar
Maart 2021
De vijftiende winnaar van Kijk in je Wijk is geworden:
Dhr. Stoffel Kroon uit Blerick. Hij ontving een lekkere EENLokaal 
taart uit handen van onze fractieondersteuner Bram Beurskens .
Het juiste antwoord is: Trappen perron 4 Station Blerick
Gefeliciteerd!

Op een zonnige lentedag wandel ik in de ochtend door 
Arcen (omdat ik te vroeg ben voor mijn afspraak) en het 
geeft toch iedere keer weer een prettig gevoel als voor-
bijgangers je gewoon “goedemorgen” wensen of even 
naar je knikken. Zelfs de hond Jello begroet mij aller-
vriendelijkst als ik vandaag aanschuif bij Jack Geelen 
thuis; een bevlogen inwoner van Arcen. We gaan het 
hebben over het wel en wee in één van de pareltjes van 
Groot Venlo.

“Arcen brengt veel geld in het laatje van de gemeente 
Venlo door de toeristenbelasting, maar we hebben hier 
het gevoel dat we er relatief minder voor terug krijgen.” 
Het gevoel leeft sterk dat Arcen niet alleen fysiek ver af 
ligt van de stad Venlo.

De aantrekkingskracht van Arcen als toeristische trek-
pleister is enorm, maar zorgt ook voor verkeers- en 
parkeerdruk. Er werden al gesprekken gevoerd met de 
Kasteeltuinen en er zijn al verkeerscirculatiemaatrege-
len uitgevoerd, maar er liggen nog voldoende plannen 
op tafel om met de name de inkomende en uitgaande 
verkeersbewegingen en dus de doorstroming van 
verleer te verbeteren. Het komt nog steeds voor dat 
twee bussen elkaar passeren op het smalste deel van 
Venlo en elkaars buitenspiegels eraf rijden. Het lijkt 
eenvoudig om met de busdiensten hier afspraken over 
te maken, maar de realiteit is anders. Handhaving 
tijdens topdagen laat vaak nog te wensen over.

Groenonderhoud, zwerfafval, hoogwaterbescherming, 
fietsparkeerplaatsen, handhaving en alle andere 
thema’s die niet uniek zijn voor Arcen maar voor gehele 
gemeente van belang zijn komen voorbij. De verschil-
lende werkgroepen en initiatieven en zeker de Dorps-
raad zetten zich volop in om de zaken in Arcen voor 
elkaar te krijgen, maar er moet nog (steeds) veel 
gestart of afgewerkt worden.  
 

Er ligt een uitgebreid plan klaar om de Schanstoren 
terug te brengen in de oorspronkelijke staat en er een 
belangrijke informatieve, recreatieve en cultuurhisto-
risch informatiepunt van te maken. Het is een restant 
van de vestingwerken van Arcen uit de vijftiende eeuw 
en een rijksmonument en dus bijna 200 jaar ouder dan 
het  Fort Sint Michiel op het Kazerneterrein. 

De “boulevard” die zich uitstrekt langs de Maas is aan 
een onderhoudsbeurt toe om de vele bezoekers en 
wandelaars te laten genieten van het uitzicht. Het MFC 
is een goede aanwinst voor het dorp en het wordt hoog 
tijd dat de woningen aan de J. Henry Dunantstraat 
plaats gaan maken voor de noodzakelijke nieuwbouw. 
Ik ga weer op pad, slenter nog wat door het pittoreske 
centrum en maak wat foto’s. Ik rij rustig en ontspannen 
het 30-kilometer gebied uit en realiseer me opnieuw 
dat het hier goed vertoeven is…


