
ARKEL
DORPSKAART

In het overwegend agrarisch 
getinte Molenlanden neemt Arkel met 
de industriële achtergrond van Betondak een bijzondere 
positie in. Gelegen tussen de Linge en het Merwedekanaal heeft het dorp 
haar 3396 inwoners veel te bieden. De voorzieningen zijn met de Lingehof, de brede 
school, De Lingewaard, de winkels én een zwembad behoorlijk op peil. 

Waar zit de energie in het dorp?

Ontmoeten voor jongeren
Samen met de gemeente kijkt de dorpsraad 
of er een geschikte plek is voor een kleine, 
overdekte ontmoetingsplek voor jongeren. Een 
locatie is gevonden! 

Ook werd er op initiatief van Frenkie de 
Jong naar een geschikte plek en geld voor 
een Cruijff Court gezocht. Bijeenkomsten 
hierover vinden in de zomer van 2021 
plaats.  

Veilig verkeer in Arkel
Op de Schoolstraat, Schotdeuren en 
Vlietskade wordt nog steeds te hard 
gereden. De herinrichting van de 
hoofdroute in Arkel is al in volle gang. 

Toch is er ook een roep om consequente 
handhaving over een lange periode. 
Verkeerscampagnes hebben maar kort effect. 

Mooie manier om mee te denken 
De dorpsraad van Arkel heeft een commissielid 
voorgedragen voor het bouwproject Betondak. De 
commissie toetst de ontwerpen aan de vastgestelde 
beleidslijnen en adviseert over de inrichting van de 
openbare ruimte. Een mooie manier om mee te 
denken in de uitvoering van het project.   
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Praten is goed, maar actie is beter
Inwoners stellen het op prijs dat de gemeente moeite doet om dicht 
bij inwoners te blijven. Maar de inwoners van Arkel willen het niet bij 
praten houden. Het is ook tijd om aan de slag te gaan. Goede ideeën 
zijn er genoeg!

Kansen
Er zijn volop ideeën voor activiteiten en ontmoeting, voor 
verschillende doelgroepen en alle leeftijden. 
Ideeën als: samen koken, samen eten, JOIN (jong in Arkel), 
ontmoetingsplaats op veldje bij Plein 983, activiteiten in de 
Peperhof en Lingehof. Aan de gemeente wordt 
de vraag gesteld of zij bij deze ideeën kunnen 
ondersteunen. Bekijk ook ‘themakaart Samenleven 
in Molenlanden’

Een zomer-editie van Christmas Village?
Christmas Village was een groot succes en bracht eenheid in 
het dorp. Nu gaan er stemmen op om een zomer-editie te 
organiseren. De dorpsraad gaat zich hierop oriënteren.  

Een jaarlijkse enquête
Wat als de gemeente nu ieder jaar via een (digitale) enquête 
ophaalt wat er leeft in de kern? Zo kunnen inwoners een 
signaal afgeven, waarna de gemeente het initiatief neemt om 
hier iets mee te doen. Dat hoeft de gemeente niet 
alleen te doen, ook de inwoners van Arkel kunnen 
hierin actief helpen. Bekijk ook ‘themakaart Dichtbij 
Molenlanden’

Aandacht voor duurzaamheid 
Duurzaamheid speelt voor de gemeente en voor de 
inwoners van Arkel een belangrijke rol. Wereldwinkel 
de Punt vraagt aandacht voor de biodiversiteit. De 
kringloopwinkel is bezig met een postcoderoosproject 
voor zonnepanelen.   

Een ontmoetingsplek voor Arkel
Inwoners missen een échte ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Zijn er kansen om de dorpskamer en De Lingehof ook voor 
andere dingen te gebruiken? Wie pakt hierop door!

Hondenuitrenplaats
Honden mogen niet meer loslopen langs de Linge. Een paar 
inwoners hebben de wens voor een hondenuitrenplaats. Wie 
neemt het initiatief?   

Zie ook
 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
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