
Nieuwsbrief 

mei 2019

Toegetreden tot de dorpsraad 
Hans Merks. Afgelopen zomer 
ben ik met mijn vrouw Alina en 
onze kinderen Tygo en Hanna 
verhuisd van Gorinchem naar 
het fi jne dorp Arkel. In Gorin-
chem was ik afgelopen jaren 
voorzitter van Wijkbelang Linge-
wijk. Het gaf mij veel energie en 
voldoening om vanuit wijk-
belang bij te dragen aan een 
leefbare wijk. Nu we in Arkel 
wonen wil ik me graag inzetten 
om ons dorp nog mooier en 
leefbaarder te maken.

Reconstructie Dr. Dreeslaan

 Dorpsraad

ArkelNieuw Arkels Peil
Samen maken we Arkel (nog) mooier!

Het is de bedoeling dat de project-
leiding namens de gemeente in mei/
juni 2019 een inloopbijeenkomst in de 
Lingehof houdt voor bewoners.
De komende periode zal overleg met 
verschillende nutsbedrijven plaats-
vinden vanwege o.a. de noodzakelijke 
reconstructie van de riolering, kabels 
en leidingen in het systeem. Hierna 
zullen de tekeningen worden aange-

past, waarbij de werkvolgorde duidelijk 
in beeld gebracht wordt. De planning 
is dat eind 2019 de uitvoering wordt 
gestart. De werkzaamheden zullen 
gefaseerd worden uitgevoerd. 

De dorpsraad heeft uitdrukkelijk 
aandacht gevraagd voor het groen en 
uitbreiding van het aantal parkeervak-
ken vanwege de parkeerdruk.  

De dorpsraad wil in samenwerking 
met het jongerenwerk een onderzoek 
doen naar de wensen van jongeren 
van 12-16/18 jaar welke activiteiten zij 
graag willen in Arkel. Ieder die hierover 
wil meedenken en -doen is van harte 
welkom. Stuur dan een email aan 
info@dorpsraadarkel.nl

Meer activiteiten 
voor jongeren

Te gast bij de dorpsraad 
De afgelopen periode zijn langs ge-
weest: wethouder Lizanne Lanser, wijk-
agent Tim Bakema en jongerenwerker 
Wouter Rijneveld.
Wethouder Lanser heeft aangegeven 
dat het college grote waarde hecht aan 
het behoud van de eigenheid van alle 
kernen.

De dorpsraad vergadert elke 3e 
maandag van de maand van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. Het eerste half uur zijn 
inwoners van Arkel van harte wel-
kom om samen met de leden van de 
dorpsraad na te denken over dat wat 
hen bezig houdt in Arkel, of initiatieven 
hebben en daar hulp bij nodig hebben. 

fo
to

gr
afi

 e
: M

ar
gr

ie
t



24 juni 2019 Informatiebijeenkomst 
Energiebesparing Arkel 

Maandag 24 juni organiseert de gemeente 
Molenlanden in samenwerking met het Regio-
naal Energieloket een informatiebijeenkomst over 
energiebe¬sparing en duurzame energie speciaal 
voor de inwoners van Arkel. Nadere informatie 
kunt u vinden op de website van de dorpsraad 
en op Arkel.nl. Alle bewoners ontvangen ook een 
uitnodiging van de gemeente.

1 juni 
online!

 het waardje

 leuke entree voor Arkel

 toerisme en recreatie

 bedrijvigheid

 cultuur en sociaal

 groen en spelen

 voorzieningen

 bereikbaarheid

 duurzaamheid

Onze aandachtspunten 
de komende tijd:

Waar zijn we allemaal mee bezig? Je vindt het op dorpsraadarkel.nl  /  Volg ons op Dorpsraad

Arkel

Om deze aandachtspunten te 
kunnen uitvoeren zijn we nog 
steeds op zoek naar nieuwe 
leden voor de dorpsraad. Wie 
komt ons versterken? Meld je 
aan op info@dorpsraadarkel.nl

16 Mei is de 2e ontsluitingsweg feeste-
lijk geopend door wethouder Johan 
Quik. De opening werd goed bezocht 
en afgesloten met een hapje en een 
drankje. Binnen niet al te lange tijd zal 
op verschillende plaatsen langs de weg 
een bloemrijkmengsel bloeien.

2e Ontsluitingsweg

“Proef de Kerst”
We zijn 4,5 maand verder maar we wil-
len toch nog even terugblikken, maar 
ook vooruitkijken. Het was geweldig 
hoe men heeft meegeholpen om er 
een prachtig evenement van te maken. 
De niet afl atende energie tijdens de 
opbouw van de boom in de stromende 
regen. Alle winkeliers die hun te pro-

even waar gratis aanboden, de muziek 
van KNA en het Arkels Visserskoor die 
tijdens twee nummers ondersteuning 
van het “schoolkoor” kregen. De leerlin-
gen van de brede school De Lingewaard 
met hun prachtige kerstballen getekend 
of met een wens. Eén wens sprong er 
uit en die was van Luuk: 
Wij sluiten hier graag bij aan met 
Samen maken we Arkel mooier.
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