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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d.  

13 januari 2014 om 20.00 uur bij het Heuveltje 

 
 

 

Aanwezig: 

Harry Jansen (voorzitter), Anita Gerritsen, Theo Jansen, Rene Derksen,  

Henk Hermsen, José Miedema en Susan Dikker (notuliste) 

Afwezig: 

Ellen van Hierden (m.k.g.), Hans Hofs (ziek), Marcel van Bindsbergen (m.k.g.) 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Inloopspreekuur: 

- Jurgen Thijssen was uitgenodigd in verband met het onderwerp 

bewonersparticipatie. In verband met carnavalsactiviteiten is hij afwezig. S. Dikker 

zal hem opnieuw uitnodigen wat betreft dit onderwerp.  

 

3. Notulen overleg 2 december jl.  

Tekstueel/inhoudelijk/n.a.v. 

Er staat een fout in de kerstkaart. De naam Roel Jansen wordt genoemd, dit moet 

zijn Chiel Jansen.  

Er wordt gezocht naar 285 vrijwilligers. Aanvulling: dit is binnen de gehele 

parochie.  

 

Actiepuntenlijst: 

De actiepunten 2 dec-01 tot en met 06 zijn afgehandeld.  

Theo Jansen brengt zijn eigen functie binnen de Dorpsraad ter sprake. T. is nu 

ruim 8 jaar actief voor de Dorpsraad. Momenteel is T. Jansen ook druk met diverse 

andere activiteiten binnen ons dorp. Mede hierdoor komt hij voorlopig niet toe aan 

het oppakken van bijv. opzetten vrijwilligersbank.  Afgesproken wordt dat  

T. Jansen binnen de dorpsraad ontlast wordt van een aantal taken . Besproken  

wordt dat T. Jansen nog wel in de Dorpsraad zal blijven. Wel is het goed dat 

iedereen de oren en ogen open houdt wat betreft nieuwe, verfrissing binnen onze 

dorpsraad.  

 

Actiepuntenlijst: 

28 okt-04 en 28 okt-06 blijven staan. Alle andere actiepunten zijn afgehandeld. 

 

4. Mededelingen en binnengekomen stukken 

- informatiebijeenkomst Veilig Wonen: J. Miedema zal deze informatie-

bijeenkomst bijwonen. 

- Verkeersborden: Gemeente Montferland onderzoekt welke verkeersborden er 

weg zouden kunnen. Afgesproken wordt dat iedereen de komende weken er op let 

welke borden weg zouden kunnen en welke echt niet. Ook kan aangegeven worden 

waar juist hekken/paaltjes neergezet zouden moeten worden. Iedereen zal voor  
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1 februari a.s. een reactie geven aan S. Dikker, zodat zij terug kan koppelen naar 

de gemeente.  

- uitnodiging workshop voor het betrekken van jongeren als vrijwilligers: Op  

4 februari a.s. wordt een workshop georganiseerd door de Gemeente over het 

betrekken van jongeren als vrijwilligers voor verenigingen. De vraag is of iemand 

vanuit de Dorpsraad hieraan deel wil nemen. De conclusie wordt getrokken dat 

binnen Beek en Loerbeek jongeren erg actief zijn voor verenigingen. Hier zijn we 

erg blij mee. Er is geen interesse om een workshop hierover bij te wonen.  
 

5. Schoolgebouw Loerbeek 

Ellen van Hierden heeft een reactie vanuit de gemeente over de bestemming van 

de school in Loerbeek.  

De reactie is als volgt: 
Van de beleidsmedewerker Onderwijs heeft E. van Hierden vernomen dat er nog geen 

bestemming is voor het gebouw. Er wordt nu eerst intern tussen de afdelingen overleg 

gevoerd over een eventuele bestemming. Daarna zullen de mogelijkheden en behoefte nader 

bekeken worden met eventuele externe partijen (begin 2014). Ellen heeft laten weten dat er 2 

ouders op de vergadering aanwezig zijn geweest en dat zij hebben aangegeven dat er behoefte 

is aan een voorziening voor de jeugd. De toestellen die op het schoolplein staan zijn eigendom 

van de school. Het is bij de gemeente nog niet bekend of de school deze toestellen mee neemt 

of op het terrein achter laat. Indien de toestellen achterblijven nadat de school is verhuisd naar 

Beek, vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Indien er dan besloten zou 

worden dat de toestellen (voorlopig) gehandhaafd zouden blijven, dan dient de gemeente deze 

te onderhouden en te laten keuren. Zolang er nog geen andere bestemming van het 

schoolgebouw en het terrein is (nadat de school is verhuisd naar Beek), is het uiteraard 

mogelijk om in overleg met de dorpsraad en b.v. enkele ouders te kijken of er mogelijk 

wel een balletje getrapt en/of gespeeld kan worden. 

 

Afgesproken wordt dat S. Dikker bovenstaande reactie terug zal koppelen naar  

M. van der Heyden en S. Sanders. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij hen blijven 

informeren.  

 

De ouders hebben ook gevraagd of er al eerder spandoeken opgehangen kunnen worden op de 

fietsroute van Loerbeek naar Beek. De verkeerskundige vanuit de Gemeente heeft aangegeven 

dat hij dit gaat bespreken in het eerstvolgende overleg hierover met de school. De Dorpsraad 

wil ook graag voor dit overleg uitgenodigd worden. S. Dikker zal bij J. van Hal, directrice, 

navragen of de datum voor het volgend overleg al bekend is. R. Derksen wil namens de 

Dorpsraad de vergadering met de school bijwonen.  

 

6. Activiteiten Dorpsraad in 2014 
H. Jansen geeft aan dat hij in 2014 het onderwerp “leefbaarheid Beek en Loerbeek” hoog op 

de agenda wil zetten binnen de Dorpsraad. De Dorpsraad van Braamt is hier de afgelopen jaren 

ook mee bezig geweest en heeft een mooi plan op papier gezet. H. Jansen zal de volgende 

vergadering deze plannen voor iedereen meenemen zodat we dit kunnen bekijken en ook aan 

de slag kunnen voor Beek en Loerbeek met dit onderwerp. Een idee van S. Dikker is om 

wellicht met een delegatie van de Dorpsraad Braamt om tafel te gaan en te bespreken hoe dit 

plan bij hen tot stand is gekomen (werkwijze).  

Het opzetten van de vrijwilligersbank is een onderwerp die we binnen het item leefbaarheid 

willen meenemen.  

 

Verder zal in 2014 de website van de Dorpsraad geactualiseerd moeten worden. Ook dit is een 

onderwerp om wellicht te bespreken met de Dorpsraad van Braamt, omdat zij de afgelopen 

jaren de website ook hebben vernieuwd. H. Jansen zal bij E. van Hierden navraag doen wie we 

hiervoor het beste kunnen benaderen binnen de Dorpsraad van Braamt.   
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7. Stand van zaken commissies: 

Welzijn 

* T. Jansen geeft aan dat Voetbalvereniging Peeske kunstgras wil gaan aanleggen. 

Theo Jansen heeft namens de Dorpsraad zijn reactie hierop gegeven dat de 

Dorpsraad hier zeker mee in zal stemmen. Dit is een goed initiatief, zeker ook in 

verband met de leefbaarheid van het dorp.  

* De provincie heeft de subsidie-aanvraag voor de veilige verkeersroute 

afgewezen. De motivatie voor de afwijzing volgt nog vanuit de provincie. 

Bouwzaken 

Op de kerstkaart van de Dorpsraad hebben we vermeld dat Goldewijk nog  

8 woningen gaat bouwen op Plan Steegseweg. Dit blijkt aangepast te zijn, er 

zouden nu 6 woningen gebouwd gaan worden.  

Publieke werken 

* Een aantal bewoners van de Eltenseweg/Schaapsdrift willen gezamenlijk een 

brief sturen naar de gemeente over achterstallig onderhoud (o.a. verlichting) en 

over de snelheid op de weg. 

* Gevaarlijke kruising Zuidermarkweg/Arnhemseweg: Jose Miedema heeft 

nagekeken welke afspraken er zijn gemaakt. In 2010 is er al eens melding gemaakt 

richting Provincie. Na 3 jaar zou er opnieuw contact zijn met de provincie.  

M. van Bindsbergen zou nog nakijken of er een ongevallenturf bekend is binnen de 

politie.  

H. Jansen zal met P. van Ossenbrugge van de Gemeente Montferland contact 

opnemen en bespreken hoe dit onderwerp het beste opgepakt kan worden.  

PR 

Het vernieuwen van onze website zal begin dit jaar opgepakt gaan worden door de 

Commissie PR. 

 

8. Politiezaken| 

De afgelopen periode zijn er diverse pogingen tot inbraken geweest. 

  

9. Overige zaken 

Geen bijzonderheden.  

* T.Jansen geeft aan vernomen te hebben dat Carnavalsvereniging De Dosvlegels 

geïnteresseerd is in het scoutinggebouw. In verband met de leefbaarheid van het 

dorp zou het mooi zijn dat de Carnavalsvereniging dit gebouw kan kopen. De 

Dorpraad vindt dit een goed initiatief.  

* R. Derksen geeft aan dat Levend Landschap aan de slag wil gaan met het 

groengebeuren van het dorp (buitenkant van het dorp). Aangegeven wordt dat er al 

een groen structuurplan is (voornamelijk binnen de bebouwde kom). Advies is dat 

R. Derksen dit onderwerp aankaart bij de plattelandsraad (heeft hij inmiddels 

gedaan) 

.  

10. Rondvraag/sluiting 

H. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de inbreng. 
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Actiepuntenlijst n.a.v. overleg 13 januari 2014 

 

Actiepunt Onderwerp Wie 

28 okt-04 Programma Street Wise / bewust op straat (is in 

Loil gebruikt) nader bekijken 

Allen 

28 okt-06 Contact met medew. Welcom betr. opzetten 

vrijwilligersbank/ eventueel presentatie in de 

dorpsraad jaarvergadering 

Allen 

13 jan-01 Voor 1 feb. A.s. reactie naar S. Dikker over wel 

of juist niet weghalen van verkeersborden 

Allen 

13 jan-02 Reactie Gemeente schoolgebouw Loerbeek 

terugkoppelen naar S. Sanders en  

M. v.d. Heyden 

S. Dikker 

13 jan-03 Bij directrice school navragen wanneer volgend 

overleg met gemeente over verkeersroute 

plaatsvindt. R. Derksen gaat hier naar toe. 

S. Dikker 

R. Derksen 

13 jan-04 Plan leefbaarheid Braamt verspreiden onder onze 

Dorpsraad (ter voorbereiding op onze visie/plan) 

H. Jansen 

13 jan-05 Contact met E. van Hierden wie er het beste 

benaderd kan worden binnen Dorpsraad Braamt 

betr. leefbaarheidsplan en website  

H. Jansen 

13 jan-06 Contact opnemen met P. van Ossenbrugge van 

de Gemeente ivm gevaarlijke kruising 

Zuidermarkweg/Arnhemseweg 

H. Jansen 

 

 

Onderwerpen 2014 / PM lijst 

 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek  

Vernieuwen website Dorpsraad  

Bewonersparticipatie (Tevens Jurgen Thijssen uitnodigen)  

Afronding plan Steegseweg  

Speeltuin Loerbeek  

Opzetten vrijwilligersbank   

Koppelen websites verenigingen  

 

 


