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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d.  

24 februari 2014 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig:  

Harry Jansen, Anita Gerritsen, Theo Jansen, Rene Derksen, Hans Hofs, Ellen van Hierden, 

Marcel van Bindsbergen, Jose Miedema en Peter van Ossenbrugge (hoofd Publieke Werken 

Gemeente Montferland) 

 

Afwezig: 

Anita Derksen, Henk Hermsen 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Harry Jansen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Inloopspreekuur: aanwezig Remco Peters, Ruud Nibbeling, Antoon Balduk 

en Herman Jansen betreffende schoolgebouw Loerbeek 

Remco Peters, Ruud Nibbeling, Antoon Balduk en Herman Jansen zijn aanwezig 

bij het inloopspreekuur. Remco Peters heeft een mail gestuurd naar de Dorpsraad 

waarin hij aangeeft goede ideeën te hebben voor invulling/toekomst 

schoolgebouw Loerbeek. Remco Peters geeft aan dat meerdere verenigingen uit 

Beek/Loerbeek regelmatig op zoek zijn naar ruimtes (bijv. Carnavalsvereniging, 

Muziekverenigiing, Dansgarde etc.) 

Muziekvereniging Volharding is op zoek naar oefenruimte voor repetities. Ook 

zou er een intensievere samenwerking kunnen ontstaan tussen de verenigingen 

als zij bij elkaar komen in de Loerbeekse school. Er zou dan sprake zijn van een 

multifunctioneel gebouw. Remco Peters vraagt of de Gemeente Montferland al 

ideeën heeft voor invulling Loerbeekse school. Ellen van Hierden geeft aan dat 

de gemeente zelf nog geen ideeën hiervoor heeft. 

Concrete vraag is of het een onderzoek waard zou zijn of er inderdaad behoefte is 

aan een multifunctioneel gebouw voor diverse verenigingen uit Beek en 

Loerbeek. Ook zou de speelplaats dan behouden kunnen worden voor de 

kinderen.  

Theo Jansen geeft aan dat er meerdere ruimtes in Beek en Loerbeek beschikbaar 

zijn. Denk hierbij aan het scoutinggebouw, Averbeek, Gildehuis. Remco Peters 

geeft aan dat het Scoutinggebouw en Averbeek niet geschikt zijn voor de 

Muziekvereniging, dit in verband met geluidsoverlast. Momenteel repeteert de 

Muziekvereniging in het Gildehuis. Wenselijk is volledig eigen ruimte 

beschikbaar te hebben waar de spullen ook opgeslagen kunnen blijven gedurende 

het gehele jaar. In verband met de vergrijzing in kleine dorpen zou het zeer 

wenselijk zijn dat het schoolgebouw in Loerbeek in gebruik blijft.  

Ellen van Hierden en Peter van Ossenbrugge geven aan dat de gemeente zeker 

positief staat tegenover suggesties vanuit de bewoners. Het advies is dan ook aan 

Remco Peters dat er een officiële brief wordt gestuurd over bovengenoemde 

ideeën naar de Gemeente Montferland. Remco Peters zal een brief maken en deze 

mailen naar het secretariaat van de Dorpsraad. Het secretariaat zal de brief dan 

officieel indienen bij het College van B en W.  
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3. Notulen overleg 13 januari 2014  
Tekstueel/inhoudelijk/na.v.: 

Pagina 3: Gevaarlijke kruising Zuidermarkweg/Arnhemseweg: Onderhoud heeft 

plaatsgevonden. Na 3 jaar zou er opnieuw contact met de Provincie zijn en er zou 

geëvalueerd worden. Dit moet opgepakt worden. Peter van Ossenbruggen geeft 

aan dat de contactpersoon van enkele jaren geleden niet meer werkzaam is bij de 

Provincie. Hij heeft wel een telnr. gekregen van de opvolger. Er zal een afspraak 

gemaakt moeten worden voor een evaluatie met enkele leden van de dorpsraad. 

Namens de Gemeente zal hierbij ook de heer Kees Feijnoud aanwezig moeten 

zijn. Volgend overleg bepalen wie er nog meer bij het overleg aanwezig moeten 

zijn.  

Marcel van Binsbergen geeft aan dat er 10 aanrijdingen op dit punt hebben 

plaatsgevonden in de periode 2010 t/m 2013. Ook is het diverse keren “net goed” 

afgelopen.  

Pagina 3: Kunstgras voetbalvereniging Het Peeske: toevoeging. Als het kunstgras 

multifunctioneel gebruikt gaat worden, dan draagt dit bij aan de leefbaarheid van 

het dorp.  

 

4. Mededelingen en binnengekomen stukken 

- uitnodiging zwerfvuil opruimdag 

De vraag wordt gesteld naar wie deze uitnodiging is verstuurd betr. zwerfveuil 

opruimdag. Ellen van Hierden gaat dit na en koppelt dit terug.  

-  vergunning oliebollenkraam in Beek (standpunt) 

Diverse mailwisselingen hebben hierover plaatsgevonden. Standpunt vanuit de 

Dorpsraad is dat de Gemeente hierover een besluit dient te nemen en niet de 

Dorpsraad.  

- bordenlijsten doorgegeven aan Gemeente 

Rene Derksen heeft een voorstel doorgegeven een bord te verwijderen. Susan 

Dikker heeft dit teruggekoppeld aan de Gemeente.  

- de Stem van Montferland  

G. Braam van Muziekvereniging Volharding heeft gevraagd of er zo veel 

mogelijk berichten met enige nieuwswaarde vanuit Beek en Loerbeek naar de 

Stem van Montferland gemaild kunnen worden.  

- brief H. Hansen betr. verkeersveiligheid en onderhoud  

Er is een brief binnengekomen van H. Hansen namens buurtvereniging De 

Smokkelstraot over de verkeersveiligheid en onderhoud . De brief is gericht aan 

B en W en in kopie aan de Dorpsraad verstrekt. De reactie van de Gemeente 

wordt afgewacht. Mochten zij er niet uitkomen dan kan er contact gezocht 

worden met de Dorspraad.  

- voorschot vergader- en onkosten 2014 en afrekening 2013  

De Dorpsraad ontvangt voorschot voor de vergader- en onkosten 2014.  

 

5. Verkeersroute school (terugkoppeling overleg) 

B. Roosendaal verschijnt ter vergadering in verband met het agendapunt 

Verkeersroute school.  

De afgelopen periode zijn er diverse overleggen geweest over de verkeersroute 

school. Ook heeft er een artikel in de Gelderlander gestaan en de verkeersroute is 

ook besproken in een raadsvergadering. Na de zomer was gestart met een 

subsidie-aanvraag voor een veilige verkeersroute. Deze aanvraag is afgewezen, 
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het had geen hoge prioriteit. Onlangs heeft ook met de school een overleg 

plaatsgevonden. De wethouder mevrouw T. Loeff kon hierbij helaas niet 

aanwezig zijn. De heer G. Gerards was wel namens Gemeente Montferland 

aanwezig. De heer Gerards kon echter geen toezeggingen doen in verband met de 

afwezigheid van mevrouw Loeff. Ook gaf hij aan dat er geen geld beschikbaar 

zou zijn. Toen er tijdens het overleg werd geopperd dan maar een officiële 

klacht/brief bij de gemeente in te dienen of contact te zoeken met de pers trad er 

een gedragsverandering op bij de heer Gerards.  

 

De heer Van Ossenbrugge geeft aan dat de volgende drie stappen ondernomen 

moeten worden: 

1: Sint Jansgilstraat verkeersveilig maken. Er zijn foto’s gemaakt van de situaties 

die gevaren opleveren.  

2: Geld vrij maken om verkeersremmende maatregelen te treffen 

3: Kinderen opvoeden  in het goed leren fietsen.  

Het plaatsen van alleen verkeersbrigides en het ophangen van doeken  is 

onacceptabel, er moet echt meer gaan gebeuren om de route veilig te maken van 

Loerbeek van Beek.  

P. van Ossenbrugge geeft aan dat het opknappen van de weg gebeurt op basis van 

riolering, want dan is er ook financiering beschikbaar.  

Er hebben al inspecties plaatsgevonden aan de riolering, maar daar zijn weinig 

bijzonderheden om de weg open te halen. P. van Ossenbrugge geeft aan dat er 

een behoorlijk aantal bomen zijn aangemerkt in de Sint Jansgildestraat. Deze 

bomen zijn ziek en moeten eruit gehaald worden. Dit is een uitgelegen kans om 

dan de weg direct aan te pakken. Afgesproken wordt dat P. van Ossenbrugge een 

voorstel/plan in gaat dienen bij de Raad voor herinrichting van de  

Sint Jansgildestraat in combinatie met het verwijderen van de bomen.  De kosten 

hiervoor zullen inzichtelijk worden gemaakt en de Raad dient dan een besluit te 

nemen. De lokale schades zullen binnenkort gerepareerd worden.  

P. van Ossenbrugge geeft aan dat het voorstel pas bij de nieuwe Raad kan worden 

ingediend, waarschijnlijk in de maand juni. P. van Ossenbrugge is er voorstander 

van dit als groot geheel aan te gaan pakken. Maakt wel dat de tijd gaat dringen en 

realistisch is te constateren dat de weg niet in september verkeersveilig zal zijn. 

Allen zijn het er mee eens het nu wel in een keer goed aan te pakken. Besproken 

wordt met elkaar of er eenvoudige maatregelen afgesproken kunnen worden. 

Ideen zijn: 

- De Sint Jansgildestraat tijdelijk een 30 km weg maken.  

- Spandoeken ophangen 

- Mannetje lacht/kijkt boos ter hoogte van de Kerkhuisstraat 

P. van Ossebrugggen geeft aan dat deze ideeën  wel tijdig te realiseren zijn. Het 

is goed een keer overdag bij elkaar te komen om dit verder uit te werken.  

Op 13 maart a.s. is er weer een overleg met de school gepland over dit 

onderwerp. H. Hofs zal hierbij in ieder geval aanwezig zijn.  

 

6. Plan toekomstvisie Beek / Loerbeek naar model  Braamt (i.u.b.)  
Wordt in verband met de tijd verschoven naar de volgende vergadering.  

  

7. Stand van zaken commissies: 

- Welzijn 

Er wordt ter sprake gebracht of de tweede groep voor de EHBO cursus nog van 

start gaat. Jose Miedema zal hierover navraag doen bij C. Kregting. Ook de 
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herhalingscursus voor de groep die als eerste is gestart zal weer gepland moeten 

worden, er is nog geen datum bekend.  

- Bouwzaken 

Plan Steegseweg. De plannen van Goldewijk zullen geen doorgang vinden. Het is 

afwachten wat hiermee gaat gebeuren.  

- Publieke werken 

Geen bijzonderheden. 

- PR 

Er zal aan de slag gegaan moeten worden met de website van de Dorpssraad.  

Harry Jansen zal met data komen om een overleg te plannen. Er wordt contact 

gezocht met de Dorpsraad van Braamt, zij hebben een goed werkende website.  

 

8. Politiezaken 

* Rondom inbraken is het momenteel rustig. Jose Miedema heeft de bijeenkomst 

Veilig Wonen bijgewoond. Aspecten die hier aan de orde zijn geweest waren: het 

belang van sociale controle, noteer nummerborden als je iets vreemds ziet, houdt 

de deur op slot.  

* Bij de huisartsenpraktijk is de parkeerplaats dagelijks overvol. Regelmatig 

moeten patiënten/bezoekers de auto ergens anders parkeren. Wellicht is het een 

oplossing dat het eigen personeel de auto ergens anders gaat parkeren. Jose 

Miedema zal hierover contact zoeken met de huisartsenprkatijk.  

 

9. Overige zaken 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

10. Rondvraag/sluiting 

* Bij de vergaderingplanning van 2015 er rekening mee houden dat er de 

maandag voorafgaand aan de carnaval geen bestuursvergadering van de 

Dorpsraad wordt gepland.  

* Ellen van Hierden geeft aan dat er een rolstoelpoule is opgezet. Rolstoelen 

kunnen gratis bij Meulenvelden geleend worden (wel met identificatie). Wellicht 

wordt dit ook verder uitgerold voor scootmobielen, rollators etc.  

 

11. Sluiting 
Harry Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.  

 

Actiepuntenlijst n.a.v. overleg 24 februari 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 

24 feb-01 Brief (globaal plan) maken voor Gemeente 

Montferland over ideeen toekomst Loerbeekse 

school. Deze brief indienen bij Dorpsraad. 

Dorpsraad zorgt voor verzending naar de 

Gemeente.  

Remco Peters 

 

 

Susan Dikker 

24 feb-02 Afspraak maken tussen Provincie, Gemeente 

Montferland, Dorpsraad 

Harry Jansen 

24 feb-03 Terugkoppelen naar wie de brief zwerfvuil Ellen van Hierden 
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opruimdag is verstuurd 

24 feb-04 Een voorstel/plan indienen bij de Raad voor 

herinrichting van de  

Sint Jansgildestraat in combinatie met het 

verwijderen van de bomen 

Peter van 

Ossenbrugge 

24 feb-05 Bij elkaar komen om de korte termijn ideeen 

voor een verkeersveilige route naar school verder 

uit te werken 

Hans Hofs 

24 feb-06 Navragen bij C. Kregting wanneer de tweede 

groep voor de EHBO cursus van start gaat. Ook 

de herhalingscursus voor de groep die als eerste 

is gestart zal weer gepland moeten worden, er is 

nog geen datum bekend 

Jose Miedema 

24 feb-07 Bij de huisartsenpraktijk informeren of personeel 

de auto ergens anders wil/kan parkeren, dit in 

verband met grote drukte voor de 

patiënten/bezoekers 

Jose Miedema 

 

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  

 

 

 

 

 


