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DAGOPVANG ZON LOMM MAAKT VLIEGENDE START 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 23 november jl. is de dagopvang in gemeenschapshuis Pastoorshof van start gegaan. 

 

De deelnemers en belangstellende dorpsgenoten werden op deze eerste bijeenkomst enthousiast begroet 

door vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Zorg Om Naasten Lomm. ZON Lomm is opgericht met als 

doel iedere bewoner in Lomm in de gelegenheid te stellen andere dorpsgenoten te ontmoeten. Daarvoor 

wordt elke dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur  een dagopvang  georganiseerd in de centrale ontmoetingsruimte 

van het gemeenschapshuis. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers willen de vrijwilligers een 

gevarieerd programma aan activiteiten ontwikkelen. Daarbij wordt gedacht aan het gezamenlijk bespreken 

van het nieuws, handvaardigheidactiviteiten, spellen e.d. De nadruk ligt op gezelligheid en behoud van 

contacten. Tussen de middag realiseren de vrijwilligers hun culinaire ambities door een complete warme 

maaltijd te serveren. Bovendien wordt één keer per twee maanden met de dagopvang aangesloten bij het 

eetpunt in het dorpscafé De Witte Berg. De acht deelnemers reageerden enthousiast op de warme ontvangst 

en de sfeervol ingerichte foyer van het gemeenschapshuis.  

De eerste reacties en de vliegende start geven de vrijwilligers van ZON Lomm veel vertrouwen voor de 

toekomst. De initiatiefnemers, de Dorpsraad, het bestuur van het gemeenschapshuis en de Stichting ZON 

LLoommmm,, hebben met de dagopvang in de roos geschoten. De dagopvang levert een bijdrage aan de 

lleeeeffbbaaaarrhheeiidd van Lomm.  

 

Voor aanmelding en meer informatie over de Dagopvang ZON Lomm, kan contact opgenomen worden met 

Truus Lensen, coördinator Tel. 077 - 4732288. 

 

ACTUALISEREN DORPSONTWIKKELINGSPLAN, vooruit blijven kijken en denken 

Op 13 oktober jl. heeft er een openbare vergadering van de Dorpsraad plaatsgevonden. Tijdens het eerste 

deel van deze avond werd aan de aanwezigen gepresenteerd welke projecten uit het Dorpsontwikkelingsplan 

van twee jaar geleden inmiddels zijn gerealiseerd, en aan welke projecten nog druk wordt gewerkt. Het 

tweede deel van de avond hadden de inwoners van Lomm de mogelijkheid om aan te geven welke wensen zij 

nog hebben voor ons mooie dorp in de (nabije) toekomst. De thema’s die aan de orde kwamen, zijn ‘het 

verenigingsleven’, ‘verkeer’, ‘veiligheid’, ‘toerisme’ en ‘recreatie’ met als bijzonder aandachtspunt de 

hoogwatergeul. Deze input zal als basis dienen voor een geactualiseerde versie van het 

Dorpsontwikkelingsplan welke we medio 2011 aan u hopen te presenteren. 



 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2011, het is toch weer gelukt 

Na weer verschrikkelijk veel voorbereidende werkzaamheden, verricht door o.a. Henk Lommen en Bas van 

Rens van de Dorpsraad te Velden, ziet de activiteitenkalender 2011 van de Dorpsraden, Arcen, Lomm en 

Velden, bijna het daglicht. Als alles goed verloopt, en we liggen tot nu toe keurig op schema, zal de kalender 

in week 52 in Lomm verspreid worden. 

Mochten de weergoden ons tegen zitten, dan zou dit ook een week later kunnen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u terecht op bij Rob Hegeman Tel: 077 – 4739077. 

 

OPENING PANNAKOOI, een zéér geslaagde middag 

In een sportief één tegen één duel hebben Burgemeester Bruls en VVV-speler Rick Verbeek op zaterdag 

negen oktober jongstleden het nieuw aangelegde pannaveld in Lomm officieel geopend. De drukbezochte 

middag werd gekenmerkt door het mooie weer, een ontspannen sfeer en natuurlijk veel voetbal. Onder de 

bezoekers waren ruim 100 kinderen die deelnamen aan de feestelijkheden welke, naast de officiële opening, 

bestonden uit een voetbaltoernooitje, een springkussen en een tombola met door VVV gesponsorde en door 

Rick Verbeek uitgereikte prijzen. De middag werd muzikaal opgeluisterd door zowel de harmonie als een DJ, 

en er was natuurlijk gezorgd voor een hapje en een drankje voor zowel jong als oud.  

Het pannaveld is een mooie aanvulling op de al bestaande, fraaie speeltuin in Lomm en samen met het nog in 

aanleg zijnde trapveld is de Lommse jeugd verzekerd van voldoende mogelijkheden om buiten actief bezig te 

kunnen zijn. 

       Burgemeester Bruls en Rick Verbeek  

Wij willen iedereen bedanken die de realisatie en de feestelijke opening van de pannakooi mede mogelijk 

heeft gemaakt. 

 

WINTERTIJD 

Na de fusie heeft de gemeente Venlo de strooiroutes opnieuw bepaald en aangepast aan het beleid. Er zal nu 

preventief gestrooid worden en niet meer als het al glad is of sneeuwt. Belangrijkste verandering is dat een 

500-meter-grens is ingesteld. Dit houdt in dat iedere weggebruiker vanaf zijn huisadres binnen 500 mtr. op 

een gestrooide straat kan komen. Maar een groot probleem zijn ook onze trottoirs. Wij verzoeken daarom 

iedereen om na sneeuwval het eigen trottoir sneeuwvrij te maken. Wij als dorpsraad hopen dat deze oproep 

bijdraagt aan de leefbaarheid van ons dorp.   



 

 

DRIE-DORPEN KUNSTWERK VeLoAr, met Lomm als feestelijk middelpunt 

Ons kunstwerk staat op zijn plek!! 

Op 18 februari 2009 was de eerste bijeenkomst van de kunstcommissie Arcen-Lomm-Velden. 

Van alle drie de dorpsraden hebben een aantal personen (vreemd genoeg alleen maar vrouwen) de taak op 

zich genomen om een kunstwerk voor de drie dorpen te realiseren. De middelen hiervoor zijn afkomstig van 

de voormalige gemeente Arcen en Velden. 

De commissie was van mening dat in alle drie de dorpen het zelfde kunstwerk moest komen met een 

verwijzing naar ieder dorp apart. Babette Uit den Bogaard (dorpsraadlid Arcen) is met het idee gekomen van 

een drieluik. 

Zij heeft ook contact gezocht met kunstenaar Huub Rossel om dat idee uit te werken. 

Huub was gelijk dol enthousiast. Het budget wat ter beschikking stond was voor een kunstwerk minimaal. En 

al zeker als er ook nog eens 3 kunstwerken voor gerealiseerd moesten worden. Een aantal opties viel af i.v.m. 

onderhoud. Na een aantal ontwerpen, in de eerste instantie was de bedoeling om het kunstwerk toegankelijk 

te maken voor kinderen. Hiervan is afgeweken omdat er dan andere regels en wetten aan te pas kwamen. 

Daarom hebben we na een aantal aanpassingen voor het huidige kunstwerk gekozen. De losse figuren zijn  

drie eikenbladen die verwijzen naar het wapen van de oude gemeente Arcen en Velden. In ieder dorp is het 

eikenblad dat betrekking heeft op dat dorp uitgevoerd in RVS. In dat eikenblad is ook de naam van het dorp 

uitgestanst. Het drieluik gemaakt van Cor-Ten staal geeft de loop van de Maas weer.  Ondanks dat het weer 

(vorst en sneeuw) bijna roet in het eten gooide is Huub maandag 6 december gestart met het plaatsen van het 

kunstwerk in Lomm.  

Op vrijdag 10 december jl. is het kunstwerk in Lomm feestelijk onthuld door burgemeester Bruls. Onze taak 

als kunstcommissie zit erop.   

JJoosséé  VVaann Helden-Otten 

  

 

 

 

 

 
 (Foto: Lé Giesen)  

PROJECTGELD 2010 – 3 PROJECTEN UITVERKOZEN  

In de vorige nieuwsbrief (nr. 4 - juli 2010) hebben wij een oproep gedaan om aanvragen voor toekenning 

projectgelden in te dienen voor kleinschalige projecten die de leefbaarheid van Lomm positief beïnvloeden. 

Sluitingsdatum voor het indien van aanvragen was 1 september 2010. 

 

Begin september waren er 4 aanvragen ontvangen en deze zijn dan ook op 15 september 2010 door de 

Dorpsraad in overleg met de gemeente Venlo getoetst aan de hiervoor geldende criteria. Uiteindelijk zijn de 

volgende projecten verkozen: 

- Dagopvang Lomm, aangevraagd door Stichting Zorg om Naasten (ZON) 

- 1
e
 Editie Geulpop, aangevraagd door Stichting Geulpop 

- Activiteitenkalender (voorheen gemeentekalender), aangevraagd door Dorpsraad Lomm 

 

Alle aanvragers, ook de 4
e
 die we helaas hebben moeten afwijzen, hebben schriftelijk bericht ontvangen van 

onze beslissing op hun aanvraag. Waarschijnlijk zal er ook in 2011 weer budget beschikbaar zijn voor kleine 

projecten, meer informatie hierover in een van de volgende nieuwsbrieven in 2011. 



 

 

OPENBARE VERGADERING 8 DECEMBER 2010 

De openbare vergadering van 8 december jl. stond in het teken van twee onderwerpen: 

hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling. Wij hadden die avond de heren Peter Willems en Twan 

Reintjes van DCM en de heer René Gerats van het Limburgs Landschap te gast. 

 

DCM heeft een verhaal gehouden over de stand van zaken Hoogwatergeul Lomm, maar ook zijn de plannen 

ten aanzien van het project Lomm Plus  gepresenteerd. Naast rivierverruimende maatregelen voorziet het 

project ook in herontwikkeling van het “oevergebied” waarbij er kansen voor Lomm ontstaan om het dorp 

meer en beter c.q. mooier in verbinding te brengen met de Maas. De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor 

deze herinrichting, wij zullen op zeer korte termijn dan ook met hen hierover in gesprek gaan. 

 

Het Limburgs Landschap heeft ons met een interessante presentatie en een enthousiast verhaal 

meegenomen in wat er zoal gebeurt op het gebied van natuurontwikkeling in Noord-Limburg. Meer in het 

bijzonder is aandacht besteed aan de rijke fauna en flora wat bijv. natuurgebied De Ravenvennen ons te 

bieden heeft, en dat allemaal op loopafstand van ons dorp.  

 

Er zijn ongetwijfeld weinig mensen deze avond naar huis gegaan zonder nieuwe dingen te hebben gehoord, 

we kunnen dan ook spreken van een zeer informatieve avond.  

Met dank aan onze gastsprekers van DCM en het Limburgs Landschap !!! 

 

Perspectivische impressie 

Meulenveld - Maasfront 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TER INFO,  goed om te weten 

- De opening van het nieuwe plein staat gepland in het voorjaar van 2011. 

- Voucherregeling 2011. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf januari 2011. 

 Voor meer info zie www.venlo.nl/jouwwijk. 

- In 2010 hebben wij mede dankzij de voucherregeling de pannakooi kunnen realiseren. Daaruit blijkt maar 

weer dat het echt de moeite waard is om een aanvraag in te dienen. 

 

Voor vragen en ideeën kunt u terecht bij Wim Weijs Tel. 077 - 4732802, of mail naar dorpsraadlomm@gmail.com. 

 

*** Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2011 *** 

COLOFON 

De Nieuwsbrief is een uitgave van de Dorpsraad Lomm. Hij wordt gemaakt voor en door de inwoners van Lomm om elkaar op de hoogte 

te houden van wensen, ideeën en plannen voor het dorp. De nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar en wordt gratis huis aan huis 

verspreid.   Redactie Werkgroep PR Dorpsraad. 
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