
Beantwoording van de vragen  

Openbare ruimte bestaand plein  
 

Vraag I1 

Een lunchroom met (klein) terras op het plein? Een kleine weekmarkt weer terug ? 

Maak het plein ook meer groen. 

Redactie: er is een vraag gesteld over de boom op het plein maar de vraag is voor ons onduidelijk. 

Wil de vrager de boom behouden of juist weg?   

Antwoord I1 

We zijn zeker aan het bekijken of er mogelijkheden zijn voor een klein terras als extra aanvulling op 

de lunchroom, omdat daar overdag altijd zon op staat. Een kleine weekmarkt terug laten komen is 

een interessant idee, omdat die een aanvulling kan zijn op de diverse verswinkels in Arkendonk. Hier 

zouden we in het vervolg nog verder over door kunnen praten. Uiteindelijk zal het wel vanuit de 

ondernemers moeten komen om zo’n idee verder uit te werken.  

Dit soort ideeën heeft invloed op de inrichting van het plein en hoe groen het kan worden. Als je er 

bijvoorbeeld een weekmarkt maakt moet je er ook met een grote auto komen en is er minder ruimte 

voor groen. 

 

Vraag I2 

Deze open ruimte zorgt voor veel hangjeugd die nu ook al overlast geven. Huidige horeca blijft al te 

lang open en daar hebben de huidige bewoners veel last van. 

Antwoord vraag I2 

Het klopt dat er nu al vaak  overlast is, dit weten we via een gesprek met een vertegenwoordiging 

van de bewoners van de appartementen uit het torentje. In dit gesprek werd aangeven dat zij 

denken dat er nu te weinig toezicht is op de groepen hangjongeren. Met de nieuwe plannen zal er 

aan het bestaande plein geen nieuwe avond horeca komen. De horeca die ook in de avond open zal 

zijn willen we bij de sportzaal plaatsen, waardoor de drukte zich meer daarheen verplaatst. Door de 

extra woningen die ook meer gericht zijn op het bestaande plein zal er meer toezicht ontstaan en zal 

het pleintje ook minder anoniem aanvoelen voor hangjongeren. 

 

Vraag I3  

Winkeliers graag ook betrekken bij plein. 

Antwoordt I3 

Doe mee is onze uitnodiging 


