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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d.  

13 juli 2014 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig: 

Harry Jansen, Anita Derksen, Rene Derksen, Henk Hermsen, Hans Hofs, Ellen van Hierden, 

Marcel van Bindsbergen, Jose Miedema en Susan Dikker 

 

Afwezig: 

Theo Jansen, Anita Gerritsen 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen overleg 19 mei jl.  
Tekstueel/inhoudelijk/n.a.v.: akkoord. 

N.a.v. pagina 2 speel/trapveld Steegseweg: 

In de sportkantine in Beek heeft een inloopsessie/1
e
 aftrap plaatsgevonden voor het 

beoogde trapveld/speelveld Steegseweg. Buurtbewoners waren uitgenodigd en konden 

voorkeuren en wensen aangeven wat betreft de speeltoestellen en de inrichting. Er zal 

een voorlopig ontwerp worden gemaakt en deze wordt ook voorgelegd aan de 

buurtbewoners.  

 

Actiepuntenlijst: 

28 okt-04: Blijft staan. 

28 okt-06: Blijft staan. 

24 feb-02: Blijft staan. H. Jansen heeft gesproken met I. Berends van de Provincie. Op  

27 juli a.s. heeft de Provincie een overleg over het groot onderhoud aan de weg. Na de 

zomer zal H. Jansen weer contact met hen opnemen over de verdere 

ontwikkelingen/plannen.  

7 april-02: Afgehandeld.  

19 mei-01: Blijft staan.  

19 mei-02: Afgehandeld.  

19 mei-03: Afgehandeld.  

19 mei-04: Blijft staan. E. van Hierden vraagt na wat de status/verdere acties zijn.  

19 mei-05: Afgehandeld.  

19 mei-06: Blijft staan.  

19 mei-07: Afgehandeld.  

 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en binnengekomen stukken.  

 

4. Leefbaarheid Beek en Loerbeek  
Tijdens de brainstormsessie van 16 juni jl. hebben we een eerste aanzet gemaakt wat 

betreft Leefbaarheid Beek en Loerbeek.  

De komende maanden zullen we tijdens de Dorpsraadvergadering telkens één  

(en indien mogelijk 2) onderwerp(en)  gezamenlijk verder inhoudelijk uitwerken.  

We hebben zes onderwerpen op papier gezet. Voorafgaand aan deze vergaderingen 
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zullen we vooraf de benodigde informatie op moeten vragen.  

De volgende data spreken we met elkaar af (dit is dan ook de nieuwe 

vergaderplanning): 

15 september 

13 oktober 

10 november 

8 december 

5 januari  

2 februari 

Punt 1 (Algemeen/introductie/korte geschiedenis/cultuur) vormt zicht vanzelf zodra 

alle onderwerpen zijn behandeld.  

Op 15 september a.s. zullen we punt 2 nader uit gaan werken. Dit is het onderwerp 

huidige situatie (sterkte punten, zwakke punten en risico’s).  Graag zouden we de 

leeftijdsopbouw binnen Beek/Loerbeek willen ontvangen via E. Hierden.  

E. van Hierden zal dit regelen.  

 

5. Website / facebook Dorpsraad (terugkoppeling bezoek aan voorzitter Dorpsraad 

Braamt) 

H. Jansen, B. Doornbosch en S. Dikker zijn op bezoek geweest bij de voorzitter van de 

Dorpsraad in Braamt. Hij heeft laten zien welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe 

website te maken (bijv. via Weebly). De voorzitter van de Dorpsraad in Braamt 

beheerd een aantal websites voor verenigingen in Braamt. Het opzetten van een 

nieuwe website hoeft niet ingewikkeld te zijn en de kosten kunnen laag blijven.  

B. Doornbosch wil nu eerst binnen de verenigingen in Beek gaan informeren met 

welke software/websites zij werken. Wellicht is hierin een samenwerking mogelijk. 

Wenselijk zou ook zijn dat er een kalender ontwikkeld kan worden waarop alle 

evenementen van Beek en Loerbeek staan vermeld.  

Bespreekpunt met elkaar is nog of we Facebook aan willen maken voor de Dorpsraad. 

Dit heeft voor- en nadelen en er zou goed over nagedacht moeten worden welke 

onderwerpen we via Facebook willen delen.  

 

6. Stand van zaken veilige verkeersroute Beek-Loerbeek 
Op 25 juni jl. zijn een aantal goede afspraken met elkaar gemaakt, welke nog ten 

uitvoer gebracht moeten worden. Een aantal (zieke) bomen zullen in ieder geval vóór 

3 september a.s. gekapt worden (klein onderhoud aan de weg). Niet alle (zieke) bomen 

worden nu gekapt.  H. Jansen informeert wat de verdere plannen zijn voor de  

Sint Jansgildestraat.  De Dorpsraad wil hier graag kennis van hebben. E. van Hierden 

zal hiernaar informeren binnen de Gemeente.  

 

7. Stand van zaken commissies: 

- Welzijn 

EHBO cursus is nog steeds niet van start gegaan, dit omdat er maar drie aanmeldingen 

zijn. Wenselijk is zoveel mogelijk mensen op te leiden voor EHBO. A. Derksen zal bij 

T. Jansen informeren of hij weet wat de status nu is.  

- Bouwzaken 

Er is groen licht om te gaan bouwen tegenover de Steenbok. Alle procedures zijn 

afgerond.  

Pand Loerbeekse school: R. Peters is op gesprek geweest bij de Gemeente. Er zal nog 

nader onderzoek binnen Beek/Loerbeek gedaan moeten worden of het daadwerkelijk 

gewenst is dit pand te kunnen exploiteren voor diverse verenigingen. Daarvoor zal ook 

een ondernemersplan geschreven moeten worden, voornamelijk een financiële 
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onderbouwing is van belang. Er wordt gevraagd of de gemeente nog iets heeft gehoord 

over een eventuele koper voor de Loerbeekse school. Hier is niets over bekend.  De 

Dorpsraad heeft geen actieve rol in dit onderzoek/proces.  

- Publieke werken 

Er heeft onderhoud plaatsgevonden aan de Eltenseweg.  

- PR 

Geen bijzonderheden.  

 

8. Politiezaken 

Geen bijzonderheden.  

 

9. Overige zaken 
Geen bijzonderheden.  

 

10. Rondvraag/sluiting 
H. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  

 

 

Actiepuntenlijst n.a.v. overleg 14 juli 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-02 Afspraak maken tussen Provincie, Gemeente 

Montferland, Dorpsraad. Na de zomer opnieuw 

contact met Provincie zoeken, eind juli was er een 

overleg binnen de Provincie over groot onderhoud 

aan de weg.  

Harry Jansen 

19 mei-01 Informatie inwinnen wat de status van Averhof is 

en wat de toekomstplannen zijn van Averhof 

Contact hierover opnemen met  

Adrie van Dickenberg van Woningstichting Bergh. 

S. Dikker zal een voorzet mail maken.  

Cie. Welzijn 

 

 

S. Dikker 

19 mei-04 Berm Zuidermarkweg: nog groot hoogteverschil. 

E. van Hierden vraagt na wat de status is / verdere 

acties zijn.  

E. van Hierden 

19 mei-06 Terugkoppeling Week van Beek betr. financieel 

(Dorpsraad ziet risico’s om te fungeren als stichting 

voor de Week van Beek) 

T. Jansen 

17 juli-01 Leeftijdopbouw Beek/Loerbeek graag ontvangen 

voorafgaand aan de vergadering van 15 september 

a.s. 

E. van Hierden 

17 juli-02 Informeren of er binnen de Gemeente al plannen 

zijn ontwikkeld voor inrichting Sint Jansgildestraat. 

De Dorpsraad wil hierin graag gekend worden.  

E. van Hierden 

17 juli-03 Informeren bij T. Jansen of er al verdere informatie 

is voor de EHBO cursus 

A.  Derksen 
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Leefbaarheid Beek en Loerbeek  

Vernieuwen website Dorpsraad  

Bewonersparticipatie (Tevens Jurgen Thijssen uitnodigen)  

Afronding plan Steegseweg  

Speeltuin Loerbeek: ontwerp is 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) 

 

 

 


