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Notulen gezamenlijke bijeenkomst verenigingen Beek en Loerbeek d.d. 20 april 

2016 om 20.00 uur bij het Heuveltje 

 

Aanwezig: 

Namens Dorpsraad Beek en Loerbeek: Hans Hofs (voorzitter), José Miedema,  

Marian Trommelen, Henk Hermsen, Carlo Heuveling en Susan Dikker (verslaglegging) 

 

Namens de verenigingen: 

Carla Krechting, Geloofsgemeenschap St. Martinus / EHBO 

Nardie Rosendaal, Gymvereniging ’t Peeske 

Marcel Beekman, LTC / Ondernemingsvereniging St. Paulus 

Yvonne Jansen en Johan Thus, Zonnebloem 

Ellie te Boekhorst, Ineke Peters, Stella 

Benda Tomassen en Mario Jansen, Muziekvereniging Volharding Beek 

Jan Kluitman, Sint Jansgilde Beek en Loerbeek / Oranjecomité 

Maarten Dikker, Remo Hendriksen, Carnavalsvereniging De Dosvlegels 

Patrick Ketels, Voetbalvereniging ’t Peeske 

Fons Steentjes, KBO 

Bert Aaldering, LTC 

Harry Jansen, Denktank Averhof 

Henk Horst, Gymvereniging ’t Peeske, Sporthalcommissie, Ondernemingsvereniging  

St. Paulus 

Ben Gerritsen, Ondernemingsvereniging St. Paulus 

Theo Heebing, Caritas 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Hans Hofs heet iedereen van harte welkom op deze bijeenkomst met alle 

verenigingen van Beek en Loerbeek. Op verzoek van Nardie Rosendaal wordt 

als agendapunt toegevoegd; parkeerplaatsen bij de sporthal.   

 

In 2015 heeft deze bijeenkomst met alle verenigingen ook plaatsgevonden. De 

afspraak is gemaakt twee keer per jaar deze gezamenlijke bijeenkomst te 

organiseren. Het initiatief hiertoe ligt bij de Dorpsraad. We praten tijdens deze 

bijeenkomsten elkaar bij over actuele onderwerpen die ons allen treffen en die 

we eventueel gezamenlijk op kunnen pakken en elkaar daarin kunnen 

versterken. De consumpties tijdens deze vergadering zijn voor ieders eigen 

rekening. In de vergadering wordt de vraag gesteld of er vaste data geprikt 

kunnen worden.  

Afspraak: de 1e woensdag in april en de 1e woensdag in oktober zullen 

jaarlijks hiervoor worden gepland. Voor dit jaar wordt woensdag  

5 oktober 2016 gepland.  

Data voor 2017 zijn dan: 

woensdag 5 april 2017 

woensdag 4 oktober 2017 

 

2. Samenwerking tijdens de 11 dorpen toer  

(ingebracht door Muziekvereniging Volharding) 

De 11 dorpen toer wordt georganiseerd door Welcom. Alle verenigingen van 

Beek en Loerbeek kunnen, als zij dit willen, een steentje bijdragen aan deze 

dag. Door Welcom is besloten de 11 dorpen toer 1x per twee jaar te 

organiseren voor alle dorpen. Er wordt nu nog maar 1x per twee jaar hiervoor 

subsidie gegeven. Muziekvereniging Volharding heeft het besluit genomen de 
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11 dorpen toer wel jaarlijks vast te houden en dit zelf te organiseren. 

Meerdere dorpen en verenigingen gaan er jaarlijks mee door, ondanks dat er 

geen subsidie meer wordt gegeven en dit dan niet centraal wordt opgepakt. 

Op 11 september 2016 is er dus wel een 11 dorpen toer, welke door de 

verenigingen zelf wordt georganiseerd. De vraag van Benda Tomassen is of er 

nog meer verenigingen in Beek en Loerbeek zijn die mee willen doen. 

Deelname is een stukje extra publiciteit voor je eigen vereniging. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het mailadres 

11dorpentoer@volharding-beek.nl Graag aanmelden vóór eind juni.  

 

3. Afspraken muziekinstallatie 

Drie jaar geleden is met de schenking van de Rabobank een professionele 

muziekinstallatie aangeschaft voor de Beekse en Loerbeekse verenigingen. 

Remco Peters is de beheerder van de muziekinstallatie. Voor de 

muziekinstallatie wordt jaarlijks 120 euro betaald aan verzekeringen. 

Wenselijk is dat de muziekinstallatie meer verhuurd wordt, zodat de kosten 

ook gedekt zijn. Het mobiele nummer van Remco Peters is 06-54233776. 

Verenigingen huren regelmatig de muziekinstallatie. Jan Kluitman geeft aan 

dat voor Koningsdag 2015 de muziekinstallatie was gehuurd. Deze werd de 

avond van te voren neergezet maar niet opgebouwd. Ook werd er geen uitleg 

gegeven. Afspraak is dat de muziekinstallatie wordt geleverd, opgebouwd en 

uitleg wordt gegeven over de bediening (of er blijft iemand paraat die de 

installatie bediend). Vanuit andere verenigingen (bijv. KBO) wordt aangegeven 

dat de afspraken wel goed worden nagekomen en dat dit goed verloopt.  

Hans Hofs zal met Remco Peters contact zoeken en opnieuw goede afspraken 

hierover maken. Misschien kan er ook instructiekaart worden gemaakt, die bij 

de installatie wordt geleverd. Wellicht kan de vergoeding richting de 

beheerder/uitvoerende personen iets worden verhoogd.  

De Dorpsraad is niet de beheerder van de muziekinstallatie. Het bedrag voor 

de muziekinstallatie is geschonken aan alle verenigingen. De Dorpsraad is 

destijds ingezet om een aantal zaken/randvoorwaarden te regelen, denk 

hierbij aan verzekering afsluiten e.d. Dit heeft de Dorpsraad dan ook geregeld.  

 

4. Vanuit de EHBO 

Carla Krechting geeft aan dat het steeds lastiger wordt om de diensten vanuit 

de EHBO aan de verenigingen gevuld te krijgen. Er zijn steeds minder nieuwe 

leden bij de EHBO. Zij maakt zich hierover zorgen voor de toekomst. Het 

leveren van EHBO leden aan de verenigingen bij evenementen wordt daardoor 

steeds lastiger. Verenigingen hebben zelf vaak ook BHV-ers. Zij mogen ook 

ingezet worden als EHBO-er bij een evenement. Ter vergadering wordt dan 

ook het idee geopperd dat de verenigingen zelf intern eens nagaan of zij BHV-

ers hebben die ingezet kunnen en willen worden bij evenementen. Bij een 

evenement zou je dan de afspraak kunnen maken dat de EHBO mensen levert 

maar de vereniging zelf ook bijv. een BHV-er. De vereniging is uiteindelijk bij 

evenementen zelf ook verantwoordelijk voor de EHBO zaken. Aangegeven 

wordt dat de EHBO wel zichtbaar moet blijven binnen Beek en Loerbeek. Het 

zou mooi zijn dat de taken onderling (tussen de EHBO en de vereniging) wat 

meer verdeeld kunnen worden.  
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Momenteel is Carla Krechting in overleg met de gemeente over het 

organiseren van een AED cursus en de financiering hiervan. De 

kaderinstructeur van de EHBO wil deze AED cursus wel verzorgen maar zal 

hiervoor wel een vergoeding moeten krijgen. De planning is deze cursus in het 

najaar te verzorgen. Hiervoor zal ook publiciteit plaatsvinden in de regionale 

nieuwsbladen.  

 

Binnen Beek en Loerbeek zijn enkele jaren geleden een aantal personen 

opgeleid voor het werken met de AED en zij zijn ook aangemeld bij  

Hartveilig Wonen. Dit houdt in dat zij per SMS opgeroepen en ingezet kunnen 

worden voor een reanimatie. Er zijn in Beek en Loerbeek vier plaatsen waar 

een AED hangt te weten; ’t Heuveltje, Drogisterij Paul Hermsen, Sporthal Beek 

en op Matjeskolk. Susan Dikker vraagt of degenen die zich inschrijven voor 

deze AED cursus in het najaar dan ook automatisch aan de SMS groep worden 

toegevoegd, zodat zij worden ingezet bij reanimaties in Beek en Loerbeek. 

Carla Krechting geeft aan dat zij dan inderdaad aan deze reanimatie groep 

worden gekoppeld.  

 

5. Vrijwilligersbank 

In de vorige bijeenkomst met alle verenigingen is er gepolst of er behoefte 

was aan het opzetten van een vrijwilligersbank. Theo Jansen gaf aan dat het 

bij Stichting Omloop Beek, Carnavalsvereniging de Dosvlegels en 

Voetbalvereniging ’t Peeske vaak lastig is vrijwilligers te vinden. Door het 

opzetten van een vrijwilligersbank krijg je een overzicht van alle vrijwilligers 

per vereniging en kan er per vrijwilliger worden aangegeven of zij ook 

inzetbaar zijn voor andere activiteiten dan binnen hun eigen vereniging. Er kan 

jaarlijks een planning worden gemaakt van alle evenementen waarvoor 

vrijwilligers nodig zijn. Afgesproken was dat Theo Jansen hiermee aan de slag 

zou gaan. Enige tijd geleden heeft Theo Jansen bij de Dorpsraad aangegeven 

hier toch geen tijd voor te hebben en heeft deze opdracht terug gegeven aan 

de Dorpsraad.  

 

De Dorpsraad wil dit onderwerp verder oppakken maar wil dit wel met 

betrokkenen van de verenigingen doen. De vraag is of hier belangstelling voor 

is. Mario Jansen van Muziekvereniging Volharding geeft aan hier aan mee te 

willen werken, dit omdat hij ook nu weer met Geglij in de Wei er tegenaan 

loopt dat er een tekort is aan vrijwilligers. Remo Hendriksen wil namens 

Carnavalsvereniging De Dosvlegels hier ook de bijdrage aan leveren.  

Jan Kluitman zal navragen of er namens Sint Jans Gilde en/of het 

Oranjecomité iemand wil deelnemen.  

 

Marian Trommelen wil dit oppakken vanuit de Dorpsraad. Zij zal een eerste 

afspraak met de betrokkenen gaan plannen. Harry Jansen ziet het als een 

kans van slagen om vriendengroepen als “groep” te benaderen voor 

vrijwilligers werkzaamheden. Door hen als groep te benaderen zijn zij vaak 

eerder bereid hieraan mee te werken.  

 

6. Leefbaarheid / verbetering aantrekkelijkheid “Dorpsplein” 

Hans Hofs geeft aan dat de Dorpsraad in 2015 een aantal vergaderingen heeft 

gewijd aan het onderwerp leefbaarheid. Er zijn een aantal onderwerpen 
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uitgewerkt die met leefbaarheid te maken hebben. Onderwerpen die de 

Dorpsraad afgelopen jaren heeft behandeld, zoals de veilige schoolroute 

Loerbeek-Beek, toekomst Averhof en momenteel de reconstructie 

Didamseweg, worden dan ook getoetst aan hetgeen de Dorpsraad op papier 

heeft gezet. Bij andere dorpsraden zie je dat er grote rapporten zijn 

geschreven over leefbaarheid. Dit heeft de Dorpsraad niet gedaan, dit omdat 

dergelijke grote rapportages te snel weer verouderen en daardoor niet meer 

actueel zijn.  

 

Het onderwerp dorpsplein wordt door de Dorpsraad ter sprake gebracht. Het 

plein in Beek is saai en heeft absoluut geen uitstraling. Ben Gerritsen geeft 

aan dat er een aantal regels/afspraken zijn vanuit de kerkgemeenschap. Het 

terras mag bijv. niet vergroot worden en er zijn een aantal beperkingen. Voor 

de verenigingen zou het mooi zijn dat het dorpsplein er beter uitziet en ook 

gebruikt kan worden voor evenementen. De Dorpsraad zal in ieder geval bij de 

gemeente gaan informeren wat de mogelijkheden (o.a. financieel) hiertoe zijn 

en komt hier bij een volgende gezamenlijke bijeenkomst op terug.  

 

7. Toekomst Averhof 

Ruim een jaar geleden heeft Welcom besloten niet verder te gaan met 

Averhof. Dit naar aanleiding van een bezuiniging die de gemeente heeft 

opgelegd aan Welcom. Omdat de leefbaarheid van Beek en Loerbeek hoog op 

de agenda staat is er direct een denktank Averhof opgericht.  

 

De KBO en een delegatie vanuit de Dorpsraad namen hieraan deel. Deze 

denktank heeft veelvuldig overleg met elkaar gehad. De uitkomst is dat 

Averhof voor in ieder geval vijf jaar geopend zal blijven. Er ligt nog een 

subsidieaanvraag ter goedkeuring bij de gemeente, maar de verwachtingen 

zijn dat deze subsidie-aanvraag goedgekeurd wordt. De exploitatie Averhof 

komt geheel in handen van KBO. Er is een 5-jarig huurcontract afgesloten met 

Plavei. De Dorpsraad heeft zich ingezet om een exploitatie voor langer dan vijf 

jaren af te spreken. Dit was niet haalbaar en uiteindelijk is het resultaat van 

de denktank dat er nu een contract is voor in ieder geval 5 jaar Averhof. De 

KBO en de Dorpsraad gaan de komende periode samen nadenken over de 

toekomst over 5 jaar. Momenteel zijn er ook nog gesprekken over de 

huiskamerfunctie in Averhof. KBO is hiermee bezig.  

 

Hans Hofs benadrukt nog eens dat verenigingen elkaar ook kunnen steunen en 

daarom het verzoek in ieder geval te bekijken of het mogelijk is dat 

verenigingen ook vaker gaan vergaderen in Averhof, zodat dit inkomsten 

oplevert voor de exploitatie van KBO. De KBO heeft er alles aan gedaan om 

Averhof te laten bestaan voor de ouderen van Beek en Loerbeek. Hen komt 

zeker alle lof toe dat dit is gelukt voor in ieder geval de komende vijf jaren.   

 

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

* Parkeerplaatsen sporthal/voetbalvelden: Nardie Rosendaal geeft aan dat de 

parkeerplaatsen bij de sporthal/voetbalvelden modderig zijn. Bij evenementen 

staan de parkeerplaatsen snel vol en is er echt een groot capaciteitstekort wat 

betreft de parkeerplaatsen. Hans Hofs geeft aan dat in het verleden met de 

Gemeente afspraken zijn gemaakt over het onderhoud van de parkeerplaatsen 
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door de Gemeente. De Stichting Sporthal ontving jaarlijks geen bijdrage voor 

het onderhoud parkeerplaatsen, want de gemeente zou zelf het onderhoud 

verzorgen. Hans Hofs zal naar aanleiding van deze afspraken uit het verleden 

nu contact zoeken met de Gemeente en proberen een oplossing  te vinden 

voor bovengenoemd probleem. 

* Theo Heebing informeert hoe het contact is tussen de Dorpsraad en onze 

wethouder uit Beek. Hans Hofs geeft aan dat de Dorpsraad op ambtelijk 

niveau vergadert. De Dorpsraad heeft geen politieke kleur. De onderwerpen 

die de afgelopen periode zijn behandeld bij de Dorpsraad zijn veelal besproken 

met wethouder Ingrid Wolsing, dit omdat zij deze onderwerpen in haar 

portefeuille heeft.  

* Ben Gerritsen informeert waarom er structureel wordt vergadert met alle 

verenigingen en niet met de bewoners uit Beek en Loerbeek. Aangegeven 

wordt dat tijdens de laatste bijeenkomst met alle verenigingen is afgesproken 

dat het goed is dit overleg twee keer per jaar te laten terugkeren met elkaar. 

Betrokkenen vanuit verenigingen zijn vaak ook de bewoners uit Beek en 

Loerbeek die op allerlei vlak actief zijn.  Als er een openbare vergadering door 

de Dorpsraad wordt georganiseerd zijn ook vaak deze mensen vanuit de 

verenigingen weer daarbij aanwezig. Dit omdat zij een grote betrokkenheid 

voelen met de dorpen Beek en Loerbeek.  

De bewoners uit onze dorpen zijn in ieder geval altijd welkom op ons 

inloopuurtje van de Dorpsraad. Over het algemeen wordt hier weinig gebruik 

van gemaakt. Op de nieuwe website van de Dorpsraad zijn de vergaderdata 

voor iedereen te vinden.   

 

Hans Hofs geeft aan in het najaar wel weer een openbare vergadering te 

willen organiseren. Er moet dan wel een goed onderwerp zijn om op de 

agenda te zetten.  

 

9. Sluiting 

Hans Hofs sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun 

aanwezigheid en inbreng.  

 

Volgend overleg: 

 

woensdag 5 oktober 2016 

 

Actiepuntenlijst nav overleg 20 april 2016 

 

20 april-

01 

Deelname aan 11 dorpen toer op 11 september 

2016 kenbaar maken via mailadres 

11dorpentoer@volharding-beek.nl   

Alle verenigingen die 

hierin geïnteresseerd zijn 

20 april-

02 

Contact zoeken met Remco Peters en duidelijke 

werkafspraken maken wat betreft het verhuren + 

uitleg van de muziekinstallatie aan verenigingen 

(eventueel een instructiekaart met uitleg maken) 

Hans Hofs  

20 april-

03 

Bij evenementen van verenigingen worden er 

vaak twee leden van de EHBO gevraagd/ingezet. 

Wenselijk is dat verenigingen ook zelf 1 EHBO-er 

inzetten. Dit mag ook een BHV-er zijn. 

Alle verenigingen 
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Verenigingen zullen intern nagaan of er veel 

BHV-ers beschikbaar zijn binnen de vereniging 

hiervoor.  

20 april-

04 

AED cursus kan waarschijnlijk in het najaar van 

2016 plaatsvinden. C. Krechting is hierover nog 

in overleg met de gemeente.  

Carla Krechting 

20 april-

05 

Afspraak plannen over het opzetten van een 

vrijwilligersbank met Mario Jansen, Remo 

Hendriksen , wellicht een delegatie vanuit ’t Sint 

Jansgilde of het Oranjecomite en een delegatie 

van de Dorpsraad 

Marian Trommelen 

namens de Dorpsraad 

20 april-

06 

Bij de gemeente informeren of er mogelijkheden 

zijn (financieel en wat zijn de huidige afspraken) 

om het dorpsplein in Beek te verfraaien 

Dorpsraad 

20 april-

07 

Contact zoeken met de Gemeente over 

parkeerplaatsen (tekort en onderhoud nodig)bij 

sporthal/voetbalvelden 

Hans Hofs 

 

 

Data gezamenlijke bijeenkomsten alle verenigingen en Dorpsraad Beek-Loerbeek 

 

2016: 

Woensdag 5 oktober 2016 

 

2017: 

woensdag 5 april 2017 

woensdag 4 oktober 2017 


