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Uitbreiding hoogwatergeul – plan Lomm+ 
 
De ontwikkelingen rond de uitbreiding van de hoogwatergeul in noordelijke richting, ook wel plan Lomm+ of 
bypass Lomm genoemd, verkeren op dit moment nog in een papieren planstadium. Deze plannenmakerij is 
echter wel van grote invloed op de toekomst van het gehele gebied tussen Lomm en de Maas. 
Uit het dorpsontwikkelingsplan blijkt dat de inwoners van Lomm in de plannen graag ruimte zien voor 
kleinschalige recreatie zoals wandelpaden, fietsroutes, rustige watersport en ligweiden. Om de invloed en 
de wensen van Lomm in het planproces te vergroten, is er in het najaar van 2011 een werkgroep opgericht, 
bestaande uit enthousiaste vrijwilligers. In de werkgroep Lomm+ zitten de volgende inwoners: Albert 
Raaijmakers, Ger van den Hombergh, Wessel Van Wijlick, Chiel Coulen, Dennis van de Kerkhof, Ralph 
Tangelder en Jac Ewalts en Wim Weijs namens de dorpsraad Lomm.  
 
De werkgroep is op dit moment op meerdere fronten actief. Enerzijds wordt er met een groot aantal partijen 
overleg gevoerd over de mogelijkheden die het gebied straks biedt wanneer de ontgronding voltooid is. 
Deze partijen zijn onder andere: gemeente Venlo, DCM, Instandhouding Kleine Landschapselementen 
(IKL), Rijkswaterstaat, Maaswerken, Stadsarcheoloog, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), 
Waterschap Peel & Maasvallei, dorpsraden van Velden en Arcen en Limburgs Landschap.  
Al deze partijen hebben op de een of andere manier belang bij de ontwikkelingen aan de westzijde van 
Lomm.  
 
Anderzijds probeert de werkgroep ook de eigen Lommse ideeën verder uit te werken, zodat deze concreter 
worden: hoe kunnen de ideeën eruit komen te zien? Hoe zit het met de financiële en juridische 
mogelijkheden? Wie gaat het gebied beheren? Dit zijn zo enkele vragen waar we een antwoord op 
proberen te vinden. Daarbij is het ook de bedoeling om tijdens bijeenkomsten de Lommse inwoners te laten 
meedenken over de planvoorstellen en de uitvoering. Uiteindelijk is het zaak dat hoe concreter en 
duidelijker de Lommse voorstellen worden, hoe makkelijker het wordt voor de andere partijen om ze op te 
nemen in de plannenmakerij. Volgens de meest optimistische planning gaat de schop in het voorjaar van 
2014 de grond in. Voor die tijd hopen wij dus de Lommse inbreng sterk naar voren te hebben gebracht.   
 

 

Website dorpsraad 

Sinds eind 2011 heeft de dorpsraad van Lomm een eigen website. Op deze site staan naast 

dorpsraadgerelateerde zaken ook algemene informatie over Lomm, een activiteitenkalender, nieuws  en 

een overzicht van de verenigingen en stichtingen die ons dorp rijk is. Verenigingen en stichtingen kunnen 

op de dorpsraadsite ook hun eigen contactgegevens laten plaatsen, evenals aankondigingen van 

activiteiten en nieuwsberichten. Commerciële boodschappen zullen niet op de website geplaatst worden. 

De totstandkoming, ontwikkeling en het onderhoud van de website is ondergebracht in een commissie 

waar naast drie leden van de dorpsraad ook twee inwoners uit het dorp aan deelnemen, te weten Robert 

Evers en Arjen van der Beek. Arjen heeft het technische stuk voor zijn rekening genomen en Robert zal 

zich met name richten op het onderhouden van de website. Informatie en aankondigingen kunnen 

aangeleverd worden door een email te sturen naar website@dorpsraadlomm.nl. 
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Priklocatie Viecuri 

Vanaf 5 september jl. bestaat in Lomm de mogelijkheid om bloed te 

prikken. Na een proefperiode van 3 maanden is besloten om de 

priklocatie Lomm (gemeenschapshuis Pastoorshof) voort te zetten 

omdat wekelijks voldoende mensen hiervan gebruik maken. 

Vanaf 1 januari wordt de tijd veranderd. 

Namelijk op woensdag van 09.15 – 10.15 uur. 

 
 

 

Uitbreiding gemeenschapshuis Pastoorhof 
 

Dankzij toezeggingen van enkele fondsen (o.a. Oranje Fonds, Stichting Kinderpostzegels en de 

Rabobank)  en met medewerking van de gemeente Venlo is inmiddels begonnen met de 

verbouwing van het gemeenschapshuis Pastoorshof. Aan de voorzijde van het gebouw is 

uitgebreid met een grotere, moderne keuken, een nieuwe opbergruimte en een nieuwe, grotere 

garderobe. De stichting Zorg Om Naasten (ZON) had al langer kenbaar gemaakt dat zij graag 

zouden willen beschikken over een grotere keuken ten behoeve van de maaltijdvoorziening voor 

de deelnemers aan de wekelijkse dagopvang, een wens die nu gerealiseerd gaat worden. De 

extra opbergruimte is nodig voor het kunnen opslaan van de ruststoelen die bij de dagopvang 

gebruikt worden. De vernieuwde centrale hal biedt nu plaats aan een grotere en meer efficiënte 

garderobe, die nu ook geschikt is voor het plaatsen van rollators.  

Ook de buitenkant is flink verbeterd: De nieuwe linker voorgevel heeft nu een veel modernere 

uitstraling die volledig past bij de rest van het gebouw. Tevens komt er betere verlichting rondom 

het gebouw voor de veiligheid en om het gemeenschapshuis beter in de picture te zetten.  

Naast de uitbreiding aan de voorzijde gaat Pastoorshof ook aan de achterzijde een uitbreiding 

realiseren. Daarmee komt meer bergruimte beschikbaar en kan ook de bereikbaarheid van het 

podium verbeterd worden. De nieuwe ruimte aan de achterzijde zal zoveel als mogelijk 

multifunctioneel benut worden. Hier kunnen t.z.t. vergaderingen, (bloemschik)-cursussen enz. 

gehouden worden. Met deze verbouwing is intussen ook gestart door de aannemer. Als alle 

werkzaamheden voltooid zijn (verwacht in maart 2013, als het weer goed blijft) zal er in het 

voorjaar een opening c.q. open dag plaatsvinden. De datum zal te zijner tijd bekend gemaakt 

worden. Meer info betreffende de huidige aanpassingen staat op onze website:  

www.gemeenschapshuis-lomm.nl. 

Het stichtingsbestuur, verantwoordelijk voor de exploitatie van de Pastoorshof gaat per 1 januari 

2013 tevens een nieuwe, hedendaagse  huisstijl en logo introduceren. Dit zal straks ook op de 

voorgevel terugkomen: 
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Krimp in Lomm…omgaan met veranderingen. 

Dorpsavond 19 september 2012 
 

„Krimp in Lomm‟ vormt deze avond onder leiding van L1-presentator Tom Doesborg het centrale thema. De 

avond kan rekenen op een gezonde belangstelling van ongeveer 60 mensen. In het eerste deel geven 

verschillende organisaties presentaties over bevolkingskrimp en de gevolgen daarvan voor het 

verenigingsleven. Aansluitend gaan de inwoners hierover met elkaar in gesprek.  

 

 

Krimp in Lomm is vooral vergrijzing 

 

Alle Postmus van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) geeft de aftrap door een beeld te schetsen 

van veranderingen die op het dorp afkomen en hoe we daar als gemeenschap mee omgaan. Zo lezen we 

regelmatig in de krant kreten als „de jeugd trekt weg‟, „vergrijzing‟, „bezuinigingen‟ en „de gemeenschap 

moet meer zelf doen‟. Een belangrijke onderliggende ontwikkeling is de verschuiving van de 

leeftijdsopbouw in Lomm (zie grafiek). Ook in ons dorp beginnen we de gevolgen van de veranderingen in 

de samenstelling van de bevolking te merken. Zo krijgen we te maken met een grote afname van het aantal 

jongeren en juist een forse toename van het aantal 60-plussers. Daarnaast heeft Lomm te maken met een 

lichte daling van het aantal inwoners. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor een klein 

dorp als Lomm.  

 

 

Bevolkingsontwikkeling 

Lomm (bron: CBS) 

1998 2011 

 0 – 5 jarigen  70  40 

 5 – 10 jarigen  70  65 

 35 – 40 jarigen  80  60 

 60 - 65 jarigen  50  90 

 65 – 70 jarigen  30  80 

 Lomm totaal  1050  1020 

 

 

 

Bewustwording is net rouwproces 

 

Zo krimpt én vergrijst het platteland sneller door minder geboortes en de aantrekkingskracht van de stad. 

Daarnaast ontstaat er door de minder evenwichtige bevolkingsopbouw een verschuiving in de vraag naar 

onder andere woningen (levensloopbestendig) en is er sprake van een stijgende zorgbehoefte. Ook kan 

het betekenen dat er in de toekomst minder verenigingen en voorzieningen voor de jeugd zullen zijn.  

 

De vraag is hoe we hier als dorp mee willen omgaan. Alle Postmus geeft enkele algemene reacties aan die 

hij vaak in de Limburgse dorpen tegenkomt. Krimp is soms net een rouwproces: 

- Bagatelliseren: “wij zijn tegen krimp”;  

- Bestrijden: “we bouwen meer huizen”;  

- Begeleiden: “we erkennen de opgave”;  

- Benutten: “we gaan samen vernieuwen”. 

 

 



 

Dokter Krimp geeft inzicht in verenigingen 

 

Als tweede spreker licht Cristan Segers van Huis voor de Sport Limburg de werking van Dokter Krimp toe. 

Dit is een rekenprogramma waarmee (sport)verenigingen kunnen uitrekenen hoe hun ledenbestand er aan 

de hand van bevolkingsprognoses uit komt te zien. Met behulp van deze methode wordt voor RKDSO en 

Harmonie St. Antonius gekeken hoe de ledenaantallen van beide verenigingen zich de komende jaren 

gaan ontwikkelen. Uit de analyse blijkt dat beide verenigingen te maken zullen krijgen met een afname van 

het aantal jeugdleden en een toename van het aantal oudere leden. In een reactie geeft RKDSO aan op 

het gebied van de jeugdelftallen al samen te werken met DEV Arcen. De harmonie geeft aan binnen de 

vereniging met de leden al te brainstormen over nieuwe concepten die de Harmonie de komende jaren 

verder gaat invullen. Ook niet-leden zijn hierin betrokken, deze kunnen met een frisse blik naar de 

vereniging kijken. 

 

 

Toekomst van de school 

 

Vervolgens is het woord aan de inwoners en de verdere aanwezigen, zoals het schoolbestuur. De 

aanwezigen reageren bevestigend op de vraag van Tom Doesborg of men in het dorp al merkt dat eerder 

genoemde veranderingen spelen. Aan het bestuur van de scholenstichting Fortior (waar basisschool 

‟t Kapelke onderdeel van is) wordt vervolgens de vraag gesteld hoelang men nog kan garanderen dat de 

school open blijft. Door de directeur wordt hierop geantwoord, dat men kan garanderen dat de basisschool 

nog zeker 5 jaar kan open blijven. Dit is aan de hand van het huidige aantal 0- tot 4-jarigen in het dorp. 

Verwacht wordt dat de school echter ook de jaren erna open blijft, omdat op basis van de prognoses blijkt 

dat het aantal leerlingen in Lomm ver boven de opheffingsnorm zit en dat ook blijft.  

 

 

Dorp bepaalt onderzoeksvragen 

 

In het tweede deel van de avond gaan de inwoners in 3 groepen met elkaar in gesprek. Centrale vragen 

zijn: Wat betekenen de veranderingen in de bevolkingssamenstelling voor het dorp (verenigingen, 

voorzieningen, school, etc.)? Doen we er al wat mee, wordt er bijvoorbeeld al samengewerkt? 

Spelen we hier al op in? Zien we raakvlakken met situaties in andere dorpen? 

 

Aan het einde van de avond worden kort de uitkomsten van de groepsdiscussies met alle aanwezigen 

doorgekomen. Iedere groep heeft enkele onderzoeksvragen opgesteld die verder uitgezocht dienen te 

worden. Dit zijn vragen als: „Hoe kunnen we trots en vertrouwen in het „eigen kunnen‟ uitstralen?‟, 

„Hoe ziet de toekomst van de school er uit?‟ en „Hoe betrek je jeugd bij de verenigingen?‟. 

 

 

De dorpsraad wil aan deze avond een vervolg geven door mensen uit te nodigen die met de 

onderzoeksvragen aan de slag willen. Dit kunnen inwoners zijn, maar ook mensen van buiten het 

dorp, van maatschappelijke organisaties of van de gemeente. 

Op woensdag 23 januari a.s. om 20.00 uur zal in het gemeenschapshuis Pastoorshof een vervolg 

worden gegeven aan deze avond ‘Krimp in Lomm’. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 

 

 
 
 



 

Stichting Dorpsplein Lomm 
 

Na een geweldig openingfeest van ons nieuwe dorpsplein in mei 2011 werd al meteen gesproken over een 

herhaling van zo‟n pleinfeest. 

Een aantal verenigingen (waaronder de harmonie, het Jeugdcomité,  jeugdclub Sirene ‟99 en de 

dorpsraad) heeft een vergadering georganiseerd om te bekijken of dit een vervolg kan krijgen. In december 

2011 was dan ook Stichting Dorpsplein Lomm al een feit. 

Besloten is om 2-jaarlijks een pleinfeest te organiseren. In 2013 wordt het 2e pleinfeest in Lomm gehouden. 

Iedereen die hieraan wil meewerken, in welke vorm dan ook, is welkom. 

Aanmelden kan bij: José van Helden, Penningmeester Stichting Dorpsplein Lomm. 

 

 

Opknapbeurt schoolplein Basisschool `t Kapelke in Lomm 
 

Wie nu heeft gekeken naar het schoolplein van basisschool `t Kapelke in Lomm, moet zijn opgevallen dat 

deze een opknapbeurt heeft ondergaan. 

De oudercommissie van basisschool `t Kapelke in Lomm is aan het einde van vorig schooljaar begonnen 

aan een klus die hard nodig was. Het schoolplein is al een tijd geleden opnieuw betegeld en daardoor zijn 

de bestaande grondschilderingen verloren gegaan. Tevens was de fietsenstalling nodig aan vervanging 

toe. Het hout was rot en het dak had een grondige poetsbeurt nodig. 

Tevens was er de wens het schoolplein meer kleur te geven, zoals dat hoort bij een basisschool.  

           

De oudercommissie heeft toen een projectgroep samengesteld met daarin leden van de oudercommissie 

en leerkrachten. Dankzij de projectgelden van de gemeente Venlo hebben wij dit op financieel gebied 

kunnen realiseren. 

 

Na een plan van aanpak te hebben geschreven zijn we met man en macht aan de slag gegaan. Een aantal 

mannen hebben ons geholpen bij de renovatie van de fietsenstalling. Het dak is met een hogedrukspuit 

schoongemaakt en het rotte hout is geheel vervangen door nieuw. 

Ook hebben wij gemeend de fietsenstalling van kleur te voorzien, en zo zijn gekleurde bordjes gemaakt 

met daarop het woord “fiets” in diverse talen. 

Maar helaas zijn de letters alweer verdwenen en hangen er nu alleen nog gekleurde bordjes. 

De namen van de daders van deze kwajongensstreek zijn jammer genoeg niet achtergelaten. 

 

De dames hebben ervoor gezorgd dat het schoolplein weer uitnodigt om leuke spellen te doen. 

Zo zijn er o.a. een cijferslinger 1 t/m 20, een abc-rups, twister, verkeersplein en een kegelveld op de grond 

geverfd. Tevens zijn er voor de kleuters een aantal picknickbankjes (met parasol) aangeschaft, zodat ook 

zij in de zomer lekker buiten (in de schaduw) kunnen zitten. 

Op dit moment is men nog bezig om een aantal kleurrijke schilderijen tegen muur te maken. 

Kortom een geslaagd project, zeker als je de kinderen vrolijk hinkelend het schoolplein ziet. 

 

Oudercommissie basisschool ‟t Kapelke Lomm 

  

 
 

 



 

VVV-informatiepunt Lomm 
 

Onlangs is in café De Witteberg een digitale informatiezuil  in werking gesteld. Met het i-punt kunnen 

bezoekers eenvoudig informatie opzoeken over toeristische bedrijven in de regio.  

 

Niet iedereen heeft altijd beschikking over internet en een VVV-gids is ook niet altijd bij de hand en deze 

heeft ook niet altijd de laatste informatie. Met de VVV-i-punten wordt een extra service geboden aan 

bezoekers aan onze regio . 

 

Alle informatie die gedurende het jaar door de VVV medewerkers verzameld wordt komt in de nationale 

database terecht. Deze stuurt de informatie door naar verschillende websites en nu dus ook naar de 

computers in de zuilen. De zuilen zijn een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de VVV‟s in 

Nederland en u zult ze dan ook steeds meer tegenkomen en vanaf nu dus ook in Lomm. 

 

 

Wijkanalyse 2011 gemeente Venlo 
 

In de Wijkanalyse 2011 worden de 21 wijken van de gemeente Venlo onderling vergeleken op een zestal 

thema‟s. De zes thema‟s zijn: bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving. Elk thema is 

weer onderverdeeld in een aantal aspecten.  Bekijk deze wijkanalyse op:  www.venlo.nl. 

 

 

Projectgelden 2012-2013 
 

Naast de reeds vermelde projecten (opknapbeurt schoolplein en VVV-informatiepunt Lomm) zijn de volgende 

projecten gerealiseerd en/of gestart in 2012: 

- Thema-avond “Stop de inbreker” in samenwerking met Dorpsraad Velden (gerealiseerd); 

- De gezamenlijke kalender, editie 2013, voor Arcen, Lomm en Velden (gerealiseerd); 

- Realisatie WIFI in gemeenschapshuis Pastoorshof (gerealiseerd); 

- Plaatsing picknickbank bij jeu-de-boules baan Meulenhof (voorjaar 2013); 

- Aanschaf gereedschap en materialen voor groenploeg Lomm (voorbereiding gestart); 

 

Voor 2013 zijn de volgende projecten bij de gemeente Venlo aangemeld: 

- Opruimacties Zwerfvuil in Lomm (voor- en najaar); 

- De gezamenlijke kalender, editie 2014, voor Arcen, Lomm en Velden; 

- Tennis-oefenmuur voor Tennisclub Lomm, toegankelijk voor alle jeugd van Lomm; 

- Reservering budget plan Lomm+ (werkgroep); 

- Bijdrage Pleinfeest 2013. 

 
 
 
Voor vragen en ideeën kunt u terecht bij Wim Weijs tel. nr. 077 - 4732802, of mail naar 
info@dorpsraadlomm.nl. 
 
 

*** Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2013 *** 
 
 
COLOFON 
 
De nieuwsbrief is een uitgave van 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 1 à 2 keer per jaar en wordt gratis huis aan huis 
verspreid. 
 
Redactie Werkgroep PR Dorpsraad. 

 
 

http://www.venlo.nl/
mailto:info@dorpsraadlomm.nl

