
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF NR. 7  
December 2013 

 

 

 

Info-markt hoogwatergeul Lomm 

Zaterdag 21 december 2013 van 10.00 tot 13.00 uur in foyer gemeenschapshuis Pastoorshof Lomm 
 
De plannenmakerij rond de optimalisatie van de hoogwatergeul – de aanleg van de noordelijke bypass en 
de uitbreiding in zuidoostelijke richting bij het kassengebied aan de Ebberstraat – gaat het aankomend 
voorjaar de definitieve fase in. Dan worden namelijk de benodigde vergunningen verleend en het ontwerp-
bestemmingsplan en daarmee het inrichtingsplan vastgesteld.  
 
Vanuit Lomm is de werkgroep Lomm+ al enige tijd bezig de wensen vanuit de Lommse bevolking in de 
plannen in te brengen. Inmiddels hebben we ook een schetsontwerp klaarliggen voor de toekomstige 
invulling van de nog aan te leggen bypass. Deze komt grofweg tussen de Haagbeek, het Meulenveld, de 
Maas en de Spyker te liggen.  
 
Graag willen we vanuit de Dorpsraad samen met DCM en Limburgs Landschap de nieuwe en huidige 
ontwikkelingen rondom de hoogwatergeul verder toelichten. Daarom organiseren we op zaterdag 21 
december een inloopochtend van 10.00 tot 13.00 in de foyer van het gemeenschapshuis. Tijdens deze 
informele bijeenkomst willen we iedere geïnteresseerde middels een persoonlijk gesprek op de hoogte 
brengen van de laatste stand van zaken. Daarnaast zijn we ook op zoek naar ideeën voor de inrichting en 
het beheer van het gebied. De bijeenkomst zal het karakter hebben van een kleine markt met verschillende 
informatiestandjes. U bent van harte welkom! 
 
 

 
 
 

Kerstverlichting kerkplein 

Onlangs is op het kerkplein een paal met verlichtte ornamenten geplaatst. 

Het was de bedoeling om boomverlichting aan te laten brengen in de bomen rondom het plein welke het 

hele jaar door kon blijven zitten.  

Het probleem is echter dat deze bomen regelmatig gesnoeid dienen te worden en dat de verlichting telkens 

verwijderd en opnieuw aangebracht moet worden. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. 

Om toch het kerkplein een feestelijk tintje te geven is dit jaar gekozen voor een tijdelijke verlichting. 

Wij verzoeken nu de bewoners om mee te denken over een mooie en sfeervolle kerstverlichting voor de 

toekomst. Ideeën zijn bij de Dorpsraad van harte welkom.  

 
 



 

 

Vandalisme basisschool  

De afgelopen weken heeft Basisschool ’t Kapelke te maken gehad met een ernstige vorm van vandalisme. 

Er zijn personen op het dak geklommen en hebben vervolgens het één en ander vernield. Gevolg daarvan 

is dat ze te maken hebben met verschillende lekkages in het gebouw met de daaraan verbonden kosten. 

We willen omwonenden vragen om extra alert te zijn tijdens de avonden en weekenden en ons op de 

hoogte houden van eventuele opvallend heden. 

Naast wat er hierboven al is aangegeven, is er de afgelopen tijd tevens veel overlast geweest van jongeren in 

de avonduren op het schoolplein van Basisschool ‘t Kapelke. Er is inmiddels overleg geweest met de wijkagent 

en de Dorpsraad. De komende weken worden er enkele preventieve maatregelen genomen. Zo zal de 

verlichting op het plein geoptimaliseerd worden. Naast de verlichting aan de gevels, worden er 2 lantaarns op 

het schoolplein geplaatst, waardoor het grootste gedeelte van het schoolplein verlicht wordt. 

We willen omwonenden nogmaals vragen  een oogje in het zeil te houden. Ziet u iets verdachts, meldt dat dan 

bij de schooldirectie. Zo kunnen we samen voor een veiligere omgeving zorgen. 

 
 

Wandelknooppuntroutes in Arcen, Lomm en Velden. 

In navolging van de fietsrouteknooppunten route wordt er vanaf januari 2014 ook gestart met 

wandelknooppunten in onze omgeving.  

Verschillende wandelroutes zijn aan elkaar verbonden door knooppunten, zodat de wandelaar op ieder 

knooppunt een keuze kan maken voor de te volgen richting. Op deze manier kunt u zelf uw route 

samenstellen en bepalen hoelang u uw wandeltocht wilt maken. 

U kunt uw route starten bij een willekeurig knooppunt of bij een startpunt. Bij deze startpunten is voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig. 

Anders dan bij bestaande routes kunt u het wandelroutenetwerk in twee richtingen bewandelen. Van 

knooppunt naar knooppunt wordt u in beide richtingen geleidt door duidelijke bewegwijzering met daarop 

de nummers van de knooppunten. Op deze manier kunt u steeds andere en nieuwe wandelroutes 

samenstellen. 

Bij de startpunten staat een overzichtsbord met daarop de kaart van het netwerk in de omgeving. Op deze 

manier kunt u onderweg altijd uw route aanpassen. 

Wij hopen dat dit een welkome toevoeging is aan het kleinschalig toerisme hier in Lomm. 

De wandelnetwerkkaart is bij het gereed komen verkrijgbaar op verschillende plaatsen die te zijner tijd 

bekend worden gemaakt. 

Veel wandelplezier namens de dorpsraden Arcen, Lomm en Velden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projectgelden 2013-2014 

Hierbij een overzicht van de projecten die in 2013 zijn aangemeld en de realisatie daarvan en een overzicht 

van de projecten die zijn aangemeld voor 2014. 

Projecten 2013: 

•  Activiteitenkalender Arcen, Lomm en Velden 2014 (gerealiseerd in 2013) 

•  Opruimactie Zwerfvuil (gerealiseerd in 2013) 

•  Oefenmuur Tennisclub Lomm voor Lommse jeugd (realisatie 2014) 

•  Reservering beheer en inrichting Rivierpark Lomm (gerealiseerd in 2013) 

 

Projecten 2014:  

•  Activiteitenkalender Arcen, Lomm en Velden 2015 

• Organisatie gezamenlijke collecte goede doelen 

•  Reservering beheer en inrichting Rivierpark Lomm 

•  Onderhoud monument Rivierpark Lomm 

 

De projectgelden worden met ingang van 2014 sterk verminderd. Wel is per 1 juli het SAM-fonds ingesteld 

voor bewonersinitiatieven.  

 

 

SAM-fonds 

Het SAM-fonds is vooral bedoeld voor ideeën die de onderlinge betrokkenheid in de wijk vergroten, zoals 

een idee dat blijvende ontmoetingen en samenwerking in de wijk een impuls geeft. Het kan gaan om 

ideeën op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn, veiligheid, cultuur of sport. Ook ideeën voor het 

verbeteren van de fysieke leefomgeving kunt u nog indienen. Denk daarbij eens aan werkzaamheden die 

tot nog toe door de gemeente worden uitgevoerd, maar die bewoners net zo goed zelf kunnen doen. 

Bijvoorbeeld het onderhoud van de plantsoenen. Meer zelf met buurtgenoten en minder gemeente, dat is 

wat het SAM-fonds wil stimuleren. 

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het SAM-fonds kunt u uw idee bij de gemeente 

doorgeven via het aanvraagformulier (www.venlo.nl). 

 

U kunt een waardebon van maximaal € 5.000,-- ontvangen voor de uitvoering van uw idee. 

 

Waaraan moet het idee voldoen? 

• Het idee draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van bewonders bij elkaar en bij hun 

straat/buurt/wijk. 

• Het idee sluit aan bij de behoeften van de wijk of een problem in de wijk. 

• Er is draagvlak voor het idee in de wijk. 

• Bewoners voeren het idee zelf uit. 

• Uiteraard is het idee niet in strijd met de wet. 

 
 

Klachten 

Klachten m.b.t. geuroverlast Aviko kunnen gemeld worden bij Aviko via telefoonummer 077-4737380 of per 

mail via info-lomm@aviko.nl en gelijktijdig melden bij de gemeente via telefoonnummer 14077 of per mail 

via fmgo@venlo.nl. 

Klachten m.b.t. onderhoud groenvoorziening, defecte straatverlichting etc. kunnen rechtstreeks gemeld 
worden bij de gemeente via telefoonnummer 14077 of per mail via www.venlo.nl. 
 

http://www.venlo.nl/
mailto:info-lomm@aviko.nl
mailto:fmgo@venlo.nl


 
 

Kermis Lomm 

De gemeente Venlo heeft de Dorpsraad benaderd met de vraag of wij willen meedenken over de toekomst 

van de kermis in Lomm en de invulling daarvan in de komende jaren.  

 

Natuurlijk willen wij ook in Lomm de jaarlijkse traditie van de kermis met Pinksteren behouden. Het is 

echter wel duidelijk actieve betrokkenheid van de bewoners en verenigingen hierin de komende jaren 

onontbeerlijk is. 

 

Heb je wat vrije tijd beschikbaar en wil je graag meedenken en meepraten over de toekomst van de kermis 

in Lomm, stuur dan een mail naar info@dorpsraadlomm.nl. 

 

Snel in het nieuwe jaar zal er dan een eerste bijeenkomst worden georganiseerd waarin gebrainstormd 

wordt over de toekomst van de kermis in Lomm. 

Het is nadrukkelijk (nog) niet aan de orde dat de Dorpsraad de rol van de gemeente bij het organiseren van 

de kermis gaat overnemen. Zie het meer als ruimte voor ideevorming. 

 

 

Info 

- De opruimactie wordt gehouden op zaterdag 22 maart 2014 en wordt georganiseerd door RKDSO. 
- Voor het organiseren van een gezamenlijke collecte van alle landelijke collectes die reeds in Lomm 

worden gehouden, verzoekt de Dorpsraad alle coördinatoren hiervan zich te melden bij de Dorpsraad 
via info@dorpsraadlomm.nl. 

 
 
 

 
 
 

*** Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2014 *** 
 
 
Voor vragen en ideeën kunt u terecht bij Wim Weijs tel. nr. 077 - 4732802, of mail naar 
info@dorpsraadlomm.nl. 
 
 
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. 
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