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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d.  

7 april 2014 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig:  

Hans Hofs (voorzitter), Anita Gerritsen, Theo Jansen, Rene Derksen (later aanwezig), Jose 

Miedema, Harry Jansen (later aanwezig) 

 

Afwezig: 

Ellen van Hierden, Marcel van Bindsbergen, Anita Derksen, Henk Hermsen 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Hans Hofs opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen 24 februari jl.  

Akkoord.  

Actiepuntenlijst: 

28 okt-04: Blijft staan.  

28 okt-06: Blijft staan.  

24 feb-01: Blijft staan. Er is nog geen brief binnen gekomen van Remco Peters. 

Remco Peters zal zelf de brief versturen naar de Gemeente. De Dorpsraad 

ontvangt een kopie van de brief.  

24 feb-02: Blijft staan.  

24 feb-03: Blijft staan.  

24 feb-04: Blijft staan. Dit wordt een definitief plan voor de lange termijn. Gaat 

naar de PM lijst.  

24 feb-05: Afgehandeld.  

24 feb-06: Afgehandeld. J. Miedema heeft C. Kregting hierover gesproken. Er 

zijn maar 3 aanmeldingen voor de EHBO cursus en daarom gaat deze nog niet 

van start. Dit zou gecommuniceerd moeten zijn. T. Jansen geeft aan dat hij 

hierover persoonlijk niet geïnformeerd is.  

24 feb-07: Afgehandeld. J. Miedema is bij de huisartsenpraktijk geweest. Het 

besluit was al genomen dat het personeel van de huisartsenpraktijk nu parkeert  

verderop aan de Arnhemseweg (ter plaatse van de oude huisartsenpraktijk).  

 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

Montferlandse Uitdaging / ontbijtsessie 2 april jl. 
De uitnodiging kwam vrij laat binnen bij de Dorpsraad. De Montferlandse 

Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van Menskracht, materialen en 

middelen. T. Jansen heeft de ontbijtsessie bijgewoond en geeft aan dat het een 

interessante bijeenkomst was. Afgesproken wordt dat iedereen de website van 

Montferlandse Uitdaging eens zal bekijken en we dit punt de volgende 

vergadering terug laten komen om inhoudelijk te bespreken.  

Concept ontwerp speelvoorziening Loerbeek is gereed: 

Het ontwerp wordt intern binnen de Gemeente getoetst en zal daarna aan de buurt 

en de Dorpsraad worden voorgelegd.  

Mail betreffende rolstoelpoue: 

De Gemeente vraagt in deze mail aan de Dorpsraad of er nog ideeën zijn, waar 
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bij ons in het dorp, nog een uitgiftepunt voor rolstoelen gerealiseerd kan worden. 

Hans Hofs zal bij Toon Jansen (beheerder Averhof) informeren of hier behoefte 

aan is op Averhof.  

- Scoutinggebouw 

T. Jansen geeft aan in de krant gelezen te hebben dat het scoutinggebouw voor 

90.000 euro met bestemming sport te koop is.  

 

4. Verkeersroute school 

De definitieve maatregelen voor een reconstructie van de weg/grootschalige 

maatregelen die de verkeersroute ten goede komen zullen in een later stadium 

uitgevoerd worden. Hier wordt eerst een plan voor geschreven en dan zal 

goedkeuring aan de Raad gevraagd moeten worden. De actie hiertoe ligt bij  

P. van Ossenbrugge. 

Er is daarom afgesproken met de werkgroep een aantal tijdelijke maatregelen uit 

te gaan voeren die de verkeersveiligheid ten goede komen. Op 31 maart jl. heeft 

G. Gerards een mail gestuurd naar o.a. Remko Brinkhuis met een aantal 

voorgestelde tijdelijke maatregelen voor de verkeersroute Loerbeek naar Beek. 

Over de maatregelen die nu worden voorgesteld is niet iedereen het eens, de 

maatregelen zijn te beperkt. Dit heeft diverse mailwisselingen en frustraties 

onderling opgeleverd. Het standpunt hierin van de Dorpsraad is dat er 

onvoldoende invulling wordt gegeven aan het pakket maatregelen om de route 

veiliger te maken. Wenselijk is op korte termijn overleg te hebben met de gehele 

werkgroep om hier opnieuw naar te kijken. H. Hofs zal per mail naar de 

betrokkenen reageren en bovenstaande terugkoppelen.  

 

5. Stand van zaken commissies: 

- Welzijn 

Geen bijzonderheden.  

De vraag wordt gesteld of de Dagopvang bij Averhof weggaat en verplaatst 

wordt naar het Barghse Huus. Allen is hierover niets bekend. 

Afgesproken wordt dat we Welcom uit zullen nodigen voor een vergadering met 

de Dorpsraad. We willen bij hen dan informeren wat de toekomstvisie voor 

Averhof is voor de komende 5-10 jaar. S. Dikker zal bij E. van Hierden 

informeren wie hiervoor de contactpersoon binnen Welcom is, dan kan S. Dikker 

hen uitnodigen.  

- Bouwzaken 

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

Burggink heeft dit plan overgenomen. Er zijn nu zes woningen gepland.  

- Publieke werken 

- Onderhoud Arnhemseweg / ophogen bermen: is de gemeente nu mee bezig.  

- 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 mooie website.  

Datum voor het overleg is nog niet bekend.  

 

6. Politiezaken 

Komt niet aan de orde.  

 

7. Toekomstvisie Beek en Loerbeek 

H. Jansen heeft aan iedereen ter informatie het plan toekomstvisie Braamt 
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verstrekt. Aan allen is verzocht dit te lezen en te beoordelen of er ook voor Beek 

en Loerbeek een toekomstvisie moet worden gemaakt. H. Jansen geeft zelf aan 

ervan overtuigd te zijn dat het goed is een toekomstvisie voor Beek en Loerbeek 

te gaan schrijven. Voor de Dorpsraad is het hebben van een toekomstvisie ook  

mooi instrument om vraagstukken die bij de Dorpsraad binnen komen te kunnen 

toetsen.  

 

Om een toekomstvisie voor Beek en Loerbeek te maken zouden er drie 

commissies opgestart moeten worden: 

1: Commissie Welzijn, sport en recreatie 

2: Commissie Wonen en woonomgeving 

3: Commissie Toerisme en economische bedrijvigheid 

In iedere commissie dient in ieder geval 1 afvaardiging van de Dorpsraad zitting 

te nemen. Tevens dient er dan zitting te komen vanuit bewoners Beek en 

Loerbeek die affiniteit met deze onderwerpen hebben.  

 

Afgesproken wordt dat de Dorpsraad eerst zelf een brainstormsessie gaat houden 

over een eventuele toekomstvisie voor Beek en Loerbeek. We zouden dan de 

contouren kunnen bepalen voor de toekomstvisie (wat willen we er allemaal in 

opnemen). Afgesproken wordt op maandag 2 juni a.s. bij elkaar te komen voor 

deze brainstormsessie. Let op: voorstel is deze brainstormsessie te verschuiven 

naar maandag 16 juni (volgen overleg even afstemmen)!! 

 

8. Overige zaken 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

9. Rondvraag/sluiting 

* S. Dikker geeft aan dat bij het maaien van de bermen ook het maaien van fase 2 

plan Steegseweg zou worden meegenomen. De bermen zijn onlangs gemaaid, 

maar de fase 2 is niet gemaaid. S. Dikker zal deze vraag per mail aan  

E. van Hierden stellen.  

* S. Dikker informeert wat de stand van zaken is trapveld/speelveld plan 

Steegseweg. De buurt zou graag mee willen praten in het ontwerp. Ook deze 

vraag zal zij per mail bij E. van Hierden neerleggen.  

* T. Jansen geeft aan dat hij zijn functie binnen de Dorpsraad ter beschikking wil 

stellen. 

 

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

 

Actiepuntenlijst n.a.v. overleg 7 april 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 ideeën toekomst Loerbeekse 

school. R. Peters zorgt voor een kopie van deze 

brief naar de Dorpsraad   

Remco Peters 
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24 feb-02 Afspraak maken tussen Provincie, Gemeente 

Montferland, Dorpsraad 

Harry Jansen 

24 feb-03 Terugkoppelen naar wie de brief zwerfvuil 

opruimdag is verstuurd 

Ellen van Hierden 

7 april-01 Website Montferlandse Uitdaging bestuderen en 

volgende vergadering inhoudelijk bespreken 

Allen 

7 april-02 Bij Toon Jansen informeren of er bij Averhof 

behoefte is aan een rolstoeluitgiftepunt 

Hans Hofs 

7 april-03 Standpunt van de dorpsraad terugkoppelen naar 

de werkgroep verkeersroute en verzoek tot het 

spoedig plannen van een overleg met de gehele 

werkgroep  

Hans Hofs 

7 april-04 Bij E. van Hierden informeren wie de 

contactpersooon bij Welcom is. We willen 

Welcom uitnodigen voor een vergadering met de 

dorpsraad ivm toekomstvisie Averhof 

 

7 april-05 Brainstormsessie dorpsraad over toekomstvisie 

Beek en Loerbeek op maandag 16 juni a.s.? 

Allen 

7 april-06 Mail naar E. van Hierden betr. maaien fase 2 

Steegseweg (is niet meegenomen bij het maaien 

van de bermen) 

S. Dikker 

7 april-07 Mail naar E. van Hierden betr. stand van zaken 

ontwerp trapveld/speelveld plan Steegseweg 

S. Dikker 

 

Onderwerpen 2014 / PM lijst 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek  

Vernieuwen website Dorpsraad  

Bewonersparticipatie (Tevens Jurgen Thijssen uitnodigen)  

Afronding plan Steegseweg  

Speeltuin Loerbeek: ontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan de buurt  

Opzetten vrijwilligersbank   

Koppelen websites verenigingen  

Voorstel/definitief plan indienen bij de Raad betr. herinrichting Sint 

Jansgildestraat in combinatie met verwijderen van de bomen   

(P. van Ossenbrugge) 

 

 

 

 

 

 


