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Hoofdroute Arkel in voorbereiding
Zo’n 150 belangstellenden bezochten
op 1 juli 2019 de inloopbijeenkomst
over de herinrichtingsplannen van de
hoofdroute in Arkel. Vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden
en bureau Adcim gaven een toelichting
op de plannen. Tijdens de bijeenkomst

zijn veel vragen gesteld en ideeën
opgehaald, onder andere over het
behoud van groen en uitbreiding van
parkeerplaatsen. De gemeente is bezig
om de ideeën te verwerken in het plan.
Ook vindt er nu een inventarisatie
van de kwaliteit van de bomen plaats.

Begin 2020 wordt opnieuw een
inloopbijeenkomst georganiseerd. De
werkzaamheden worden in 2020 en
2021 uitgevoerd.

Dorpskaart Arkel

Proef de Kerst!

PROEF
DE KERST

Op vrijdagavond 13 december organiseert Dorpsraad Arkel voor de derde
keer het evenement Proef de Kerst op
Plein 983. Hét evenement voor jong en
oud om in de kerstsferen te komen!
Vanaf 19.00 uur is er live muziek met
KNA, het koor Cantorij en het Arkels
Visserskoor. Op het plein staan diverse
standjes met gratis warme dranken en
hapjes, mogelijk gemaakt door ondernemers uit Arkel. Het hoogtepunt
van de avond is het ontsteken van de
verlichting in de grote Kerstboom op
het plein. We zien jou graag bij Proef
de Kerst!

vrijdag
13 december
19:00 uur
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Op 4 april vond het 100Waard
gesprek met geïnteresseerde inwoners uit Arkel plaats. Aan tafels is
gesproken over de thema’s verkeer
en parkeren, toegankelijkheid en
activiteiten voor jeugd. De aan tafel
gemaakte ﬂipovers en gespreksverslagen zijn samengevat in de Dorpskaart Arkel. Deze kaart is te vinden
op de website van de gemeente
Molenlanden:
https://www.molenlanden.nl/
dorpskaart-arkel

Start ontwikkeling locatie Betondak
Op de locatie van Betondak gaat Van Nieuwpoort
(de eigenaar van het terrein) woningen bouwen.
In totaal is er ruimte voor bijna 260 woningen.
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Momenteel worden de plannen hiervoor uitgewerkt en worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Binnenkort starten de sloopwerkzaamheden en de verwijdering van asbest.

Herinrichting het Waardje

Onze aandachtspunten
de komende tijd:
activiteiten jeugd
hoofdroute Arkel
herinrichting Waardje
entree voor Arkel
toerisme en recreatie
bedrijvigheid
bewonersinitiatieven
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cultuur en sociaal
groen en spelen
voorzieningen
bereikbaarheid
duurzaamheid
Al enige tijd wordt gesproken over de
herinrichting van het Waardje (de ijsbaan langs de Linge) om hier een multifunctionele invulling aan te geven. Op
deze locatie houden we het wandelpad
en de ijsbaan, maar komen er ook

voetbal- en volleybalvelden voor in het
zomerseizoen. De vergunningprocedure is in gang gezet en de uitvoering
van dit plan is volop in voorbereiding.
Als dit alles rond is kan de uitvoering
beginnen.

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

Jeugdactiviteiten in Arkel
Waarom zijn er, buiten sport, geen
activiteiten in Arkel voor de jeugd tussen de 12 – 18 jaar? Een werkgroep met
ouders, dorpsraadleden en gemeente is
met deze vraag aan de slag gegaan. Het
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doel is een vaste locatie voor jeugdactiviteiten. Jongeren kunnen dit zelf
inhoud geven met ondersteuning van
vrijwilligers en/of ouders. De dorpsraad en gemeente ondersteunen bij

de opstart van dit initiatief. Op dit moment onderzoeken we diverse locaties.
Begin 2020 organiseren we een bijeenkomst om de behoefte van jongeren te
peilen.

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

