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Nieuwe Infowebsite Lomm: LommOnline  

Er worden door de verenigingen in het dorp veel activiteiten georganiseerd, maar de informatie over deze 
activiteiten is veelal gericht op de eigen leden van de vereniging. Daardoor is informatie niet altijd vindbaar 
of staat niet overzichtelijk bij elkaar op één plek.  
 
Enkele leden van de communicatiewerkgroep van de dorpsraad hebben het idee opgevat om een digitaal 
platform te ontwikkelen waarop verenigingsinformatie op één plek is terug te vinden. Dit zorgt voor een 
groter bereik van de informatie en een betere toegankelijkheid.  
 
Het platform is geen vervanger van huidige websites of facebookpagina’s van verenigingen; het is wel een 
aanvulling daarop. Verenigingen kunnen eenvoudig hun nieuws publiceren op het nieuwe platform, terwijl 
ze nog steeds gebruik maken van hun eigen websites en facebookpagina’s. Hierdoor bereiken de 
verenigingen een groter deel van de Lommse inwoners. Ook biedt het platform de mogelijkheid om nieuws 
te publiceren van verenigingen die nu geen eigen website of facebookpagina hebben. Voor de Lommse 
inwoners ontstaat er een duidelijke en centrale plek waar ze informatie kunnen vinden over het 
verenigingsleven en de activiteiten in het dorp. Zo komt er een evenementenkalender en gemengde 
nieuwspagina waar iedere vereniging zijn berichten kan delen. Ook zou er in de toekomst een digitale 
nieuwsbrief aan gekoppeld kunnen worden.  
 
Op het verenigingsoverleg in september (zie elders in deze nieuwsbrief) zijn we benieuwd naar de 
behoeften en ideeën van de Lommse verenigingen, zodat we het platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk 
kunnen inrichten.  
 
We hopen het platform tegen eind 2017 te kunnen lanceren in de vorm van een website. 
 

 
 
 

Energiebesparing realiseren in Lomm? 

In een aantal dorpen hebben bewoners gezamenlijk een voordelige inkoop van energiebesparende 
maatregelen gerealiseerd. De dorpsraad wil graag onderzoeken of zo’n gezamenlijke inkoop, tegen zeer 
concurrerende prijzen, ook te realiseren is in Lomm. Denk hierbij aan gezamenlijke inkoop van en laten 
installeren van zonnepanelen, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en warmtepompen voor de 
verwarming van huizen. 
In America heeft men bijvoorbeeld een energiecollectief opgericht, waarbij groepjes bewoners hebben 
uitgezocht wat voor de verschillende maatregelen de beste oplossing is en daar een goede en goedkope 
leverancier en installateur bij gezocht. Kijk voor meer informatie en voorbeelden maar eens op 
www.buurkracht.nl/buurten/america  
 
Energiecollectief Lomm?   
Laat ons weten of je mee wilt doen, mail naar info@dorpsraadlomm.nl 

http://www.buurkracht.nl/buurten/america
mailto:info@dorpsraadlomm.nl


Hoogwaterbescherming in Lomm 

Naar aanleiding van de informatieavonden over de dijkverhoging is er een gesprek geweest tussen de 
doprsraden van Arcen, Lomm en Velden met de gemeente Venlo. Toen nog vertegenwoordigd door 
wethouder Wim van den Beucken. 

In dit overleg is het probleem in kaart gebracht en zijn er afspraken gemaakt over een gezamenlijke 
aanpak: 

Er zijn een 3-tal trajecten te onderscheiden met ieder een andere insteek en een andere trekker. Dit zijn: 

 Dijktraject Arcen: hier ligt een opgave in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP), een dijkversterking/-verhoging, gecombineerd met een dijkverlegging. Het Waterschap 
Limburg trekt dit.  

 Dijktraject Velden: hier bestaat de opgave uit een dijkverlegging + versterking (HWBP) gecombineerd 
met de MIRT-verkenning Meer Maas, Meer Venlo. Hier is de gemeente Venlo de trekker.  

 Het traject Lomm: dit vormt een bijzonder gebied, aangezien daar momenteel geen dijk ligt. Daardoor 
valt dit stuk zowel buiten het HWBP als de MIRT-verkenning. Toch zal hier iets moeten gebeuren om 
te voorkomen dat hier bij een hoge waterstand in de toekomst een “sluiproute” voor het water ontstaat. 
Dit dient nog nader te worden uitgezocht.  

 

Vooralsnog kan nog geen duidelijkheid worden gegeven over rivierverruiming en oplossingen voor 
dijkversterking. Doordat het waterschap vroeg in het proces gemeenten, maar ook bewoners, betrekt is nog 
veel onduidelijk. Deze nieuwe manier van werken heeft als voordeel dat er nog meer meegedacht kan 
worden vanuit bewonersbelangen  en gemeentebelangen bij het ontwerpen van oplossingen. Nadeel is dat 
nog niet op alle vragen een antwoord te geven is. Het enige wat tot nu toe vaststaat zijn de nieuwe normen, 
zijnde 1:300 voor het buitengebied en 1:1000 voor het stedelijk gebied. Deze normen zijn nog niet vertaald 
in absolute hoogtes van dijken. Volgens de planning volgt deze vertaling in de zomer van 2017. Vanuit de 
gemeente geeft men aan dat we de tijd moeten willen nemen om concreet te worden. Ze stellen voor om 
naar bevind van zaken een vervolgoverleg te plannen. De aanwezigen stemmen daarmee in. Afgesproken 
wordt dat de volgende keer ook het waterschap wordt uitgenodigd voor dit gesprek.  
 
 

Maaszicht: 6 nieuwe 2 onder 1 kapwoningen 

 

 

Voor meer informatie over deze woningen kijk op:  www.nieuwbouw-meulenveld.nl 

 

 
 

http://www.nieuwbouw-meulenveld.nl/


Buurtpreventie App Lomm 

Sinds de open inloop avond van 10 mei jl. is er in ons dorp een buurtpreventie App actief. 
Het doel van de app is: 
 

 Vergroten van het veiligheidsgevoel 

 Anticiperen op onwenselijk gedrag 

 Verdachte situaties melden 
 

Heeft u Whatsapp op uw smartphone dan kunt ook u deelnemen. 
We hebben het dorp in vieren gedeeld en per gebied een aantal beheerders aangesteld.  
 
Lomm Noord: Truus van Rens en Peter van Wijlick  
Lomm Midden: Brigitte Hegger en Robert Evers  
Lomm Zuid: Patrick Schreven en Ton Willemsen  
Hanik: Bas van der Zwaan  en Albert Melskens 
 
Wilt u zich aanmelden stuur dan een mail naar info@dorpsraadlomm.nl met daarin vermeld uw gebied, uw 
naam, uw 06-nummer en uw straat en huisnummer. 
U zult dan door een van onze beheerders worden verwelkomt en op dat moment wordt ook het reglement 
met u gedeeld.  
 
 

              

 
 

De Zonneronde 

Woensdag 10 mei jl. was er een meedenkavond en infomarkt in het gemeenschapshuis. 
Hier werd onder andere de stand van zaken besproken omtrent het zonnebos, de reconstructie van de 
Rijksweg,  LommOnline en de buurtpreventie app. Die avond 
waren ook deskundigen aanwezig om na de presentatie uitleg 
te geven aan de vele aanwezigen. 
 
Tevens vond de prijsuitreiking plaats voor de naamgeving van 
de nieuwe rotonde. 
De prijswinnaar is Simone Peeters. Zij kreeg uit handen van 
Karin Willemsen de prijs uitgereikt voor de winnende inzending: 
“De Zonneronde”. 
 
De Dorpsraad wil iedereen bedanken voor hun komst en 
bijdrage aan deze geslaagde avond. 
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Reconstructie N271 met aanleg rotonde, afslag  de Voort en 
aanpassingen op de Bosbergstraat 

Het werk is voorlopig gegund. Door de concurrerende inschrijfprijs kunnen alle drie de onderdelen van het 
werk worden gemaakt. De reconstructie van de afslag van de N271 bij de Voort, de reconstructie van de 
N271 kom Lomm met aanleg rotonde en de aanpassing in de Bosbergstraat worden dus in dezelfde 
periode uitgevoerd. Waarschijnlijk wordt op 27 juli de opdracht definitief gegund en zal de aannemer direct 
na de bouwvak met de werkzaamheden starten. U zult via de Maasdorpen en mogelijk een inloopavond 
volledig geïnformeerd worden over de aanpak en fasering van het werk. Zodra er meer bekend is zullen wij 
dit ook op onze website en via onze FB-pagina publiceren. 
 

Het Zonnebos 

De omgevingsvergunning voor het Zonnebos op de rotonde is verleend door de gemeente Venlo. Alle 
voorbereidingskosten zijn betaald en we hebben voldoende subsidie om de fundering gelijktijdig met de 
aanleg van de rotonde te kunnen realiseren. Momenteel zijn we nog in gesprek met de Provincie over een 
aanvullende subsidie. Als die wordt toegekend komt de realisatie van het zonnebos in zicht.  

 

 

 

Aankondiging verenigingsoverleg Lomm 
 
Op woensdag 27 september organiseert de werkgroep communicatie van de dorpsraad een avond voor 
alle Lommse verenigingen. Deze avond staat geheel in het teken van samenwerking. Wat kunnen 
verenigingen voor elkaar betekenen? Waar is behoefte aan? Welke uitdagingen komen jullie tegen? Waar 
zijn jullie als vereniging mee bezig (buiten de 'standaard' activiteiten)? Waar liggen kansen voor 
samenwerking?  
 
Op deze avond komt ook de nieuwe dorpswebsite LommOnline (zie elders in deze nieuwsbrief) aan bod. 
Alle verenigingen ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor deze avond.  
 
 
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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