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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d.  

15 september 2014 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig: 

Harry Jansen, Anita Derksen, Rene Derksen, Henk Hermsen, Marcel van Bindsbergen, Jose 

Miedema en Susan Dikker  

 

Afwezig: 

Theo Jansen, Hans Hofs, Ellen van Hierden 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen overleg 13 juli 2014 

Tekstueel/inhoudelijk/n.a.v.: akkoord. 

Akkoord.  

 

Actiepuntenlijst: 

N.a.v. 19 mei-01; J. Miedema zal zelf telefonisch contact leggen met Woningstichting 

Bergh om te achterhalen wat de toekomstplannen zijn met Averhof.  

N.a.v. 17 juli-03: H. Jansen heeft C. Kregting gesproken. Herhalingscursussen worden 

vaak gevolgd via de werkgever, dit is voldoende afgedekt. Binnenkort start er een 

cursus AED, dit zal dit jaar nog zijn. Ook heeft H. Jansen vernomen dat er een cursus 

Kinder EHBO komt. S. Dikker geeft aan dat het goed is dit te promoten binnen Beek 

en Loerbeek (bijv. via school).  H. Jansen neemt hierover contact met C. Kregting.  

N.a.v. 24 feb-02: De provincie is bezig met een plan van aanpak renovatie 2017. In de 

tweede helft van september kan H. Jansen weer contact opnemen met de provincie en 

proberen tot een afspraak te komen.  

N.a.v. 19 mei-04: Afgehandeld. In het najaar wordt een deel van de grasbetonblokken 

aan de Zuidermarkweg weer aangepakt.  

 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

- Er zijn diverse uitnodigingen binnen gekomen. Degene die interesse heeft naar een 

bijeenkomst te gaan zal zichzelf aanmelden.  

- Er is een mail binnen gekomen met het verzoek een enquete in te vullen over de 

tevredenheid Wijk en Kerngericht werken. S. Dikker zal deze enquête online invullen.  

 

4. Sintjansgildestraat 

S. Dikker geeft aan dat zij tijdens het zomerreces twee uitgebreide mailberichten heeft 

ontvangen van L. Reijers over de verkeerssituatie Sintjansgildestraat. Afgesproken 

wordt dat H. Jansen bij T. Jansen de vraag neerlegt of hij z.s.m. inhoudelijk wil 

reageren op de mailberichten van L. Reijers.  

 

Begin september zijn een flink aantal bomen gesnoeid. Het zicht is hierdoor beter 

geworden, maar het kan ook een nadeel zijn voor het verkeer, omdat daardoor ook 

weer harder wordt gereden omdat er een beter zicht is.  

H. Jansen geeft aan dat de gemeente het probleem Sintjansgildestraat serieus oppakt. 

De kleine aanpassingen zijn nu gedaan en de grote aanpassingen gaan mee tijdens 
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werkzaamheden aan het riool. Voor de grote aanpassingen dient de Raad nog 

toestemming te geven.  

 

De volgende acties/verzoeken worden door de Dorpsraad ter verbetering van de 

verkeersveiligheid nog uitgezet: 

 

Aan de gemeente vragen: 

* meer zichtbare borden met 50 plaatsen in de Sintjansgildestraat. 

* borden plaatsen dat er verkeersbrigadiers aanwezig zijn.  

* borden/doeken met "let op schoolgaande kinderen".  

  

Aan school vragen: 

* In de ochtend zijn er verkeersbrigadiers aanwezig vanuit school. We willen 

vragen/het advies neerleggen of zij ook rond het middaguur en na school aanwezig 

kunnen zijn?  

* Advies aan school om contact te zoeken met Veilig Verkeer Nederland, Theo 

Bosman,06-52598604, hij woont aan de Pater Gerritsenstraat. Bij hen zou de vraag 

neergelegd kunnen worden of zij hesjes voor de Loerbeekse kinderen kunnen regelen. 

De Sintjansgildestraat is namelijk een donkere straat en het zou daarom zeker nuttig 

zijn om hesjes te dragen.  

* Of school een rotonde-training zou kunnen (laten) verzorgen voor de kinderen. 

Kinderen weten vaak niet goed hoe ze moeten fietsen op rotondes.  

  

Politie: 

Marcel Bindsbergen heeft aangegeven dat hij in ieder geval de komende periode 

snelheidscontroles wil gaan uitvoeren in de Sintjansgildestraat. 

 

H. Jansen zal contact leggen met T. Jansen over bovenstaande acties. S. Dikker en T. 

Jansen stemmen samen af wie, welke punten oppakt.  

 

5. Leefbaarheid Beek en Loerbeek  
Afspraak was vandaag met dit onderwerp aan de slag te gaan. Mede gezien de 

afwezigheid van Hans Hofs en Theo Jansen wordt dit agendapunt verschoven naar de 

volgende vergadering. E. van Hierden heeft wel cijfers aangeleverd over de 

leeftijdsopbouw in Beek en Loerbeek. Afgesproken wordt dat iedereen zich goed gaat 

voorbereiden op het onderwerp “huidige situatie” (zwakke punten, sterkte punten en 

risico’s die op ons afkomen). Het volgende overleg zal iedereen voor zichzelf wat op 

papier hebben gezet over deze onderwerpen. Met behulp van een flipover gaan we het 

volgende overleg dit onderwerp verder uitwerken.   

 

6. Website  

H. Jansen heeft B. Doornbosch gesproken. Gezien de lage jaarlijkse kosten (24 euro 

op jaarbasis) wil de Dorpsraad voor haarzelf een account aanvragen en een nieuwe 

website gaan bouwen, waarschijnlijk via Weebly. B. Doornbosch zal de Dorpsraad 

gaan aanmelden. Daarna kan er gestart worden met het bouwen van de website.  

H. Jansen vraagt aan S. Dikker of zij B. Doornbosch hierin wil ondersteunen, 

voornamelijk met het vullen van de website (de inhoud die erop moet komen).  

S. Dikker wil hier graag haar medewerking aan verlenen. Zodra de ruwe opzet voor de 

website gereed is zullen B. Doornbosch en S. Dikker dit laten zien tijdens de 

Dorpsraadvergadering. B. Doornbosch is de beheerder van de website.   
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7. Rondvraag 

- H. Hermsen vraagt of de muziekinstallatie nog is verhuurd dit jaar. Waarschijnlijk 

wel maar de kosten zijn niet inzichtelijk en ook niet bekend bij H. Hermsen. H. Jansen 

zal informeren bij T. Jansen wat de afspraken zijn en welke acties hierin nog open 

staan.  

- H. Jansen geeft aan dat de vrouw van Rob Visser, de wethouder, is overleden.  

S. Dikker zal namens de Dorpsraad een condoleance kaart sturen.  

- R. Derksen geeft aan dat hij deze week een bijeenkomst heeft met de plattelandsraad. 

H. Jansen merkt op dat er binnen de Gemeente Montferland een subsidieregeling 

aanwezig is voor asbestsanering in het agrarisch buitengebied. De vraag van H. Jansen 

is of deze subsidie alleen bestemd is voor agrariërs of ook voor burgers. R. Derksen 

zal navraag doen hierover binnen de plattelandsraad.  

- De Dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Iedereen zal erover nadenken 

wie hiervoor geschikt zouden zijn.  

 

8. 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.  

Cie. Welzijn 

 

 

J. Miedema 

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-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 

15 sept-01 Contact met C. Kregting over promoten kinder 

EHBO 

H. Jansen 

15 sept-02 Enquete tevredenheid Wijk en Kerngericht werken 

invullen online 

S. Dikker 

15 sept-03 Verzoek aan T. Jansen om inhoudelijk te reageren 

op de mailberichten van L. Reijers 

H. Jansen 

15 sept-04 Diverse verzoeken aan de gemeente ter verbetering 

verkeersveiligheid Sintjansgildestraat 

S. Dikker /  

T. Jansen 

15 sept-05 Adviezen aan school ter verbetering 

verkeersveiligheid Sintjansgildestraat 

S. Dikker /  

T. Jansen 
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15 sept-06 Uitvoeren snelheidscontroles Sintjansgildestraat M. van Bindsbergen 

15 sept-07 Voorbereiden leefbaarheid onderwerp “huidige 

situatie” (zwakke punten, sterke punten, risico’s) 

Allen 

15 sept-08 Aanmelden Dorpsraad Beek en Loerbeek voor 

maken nieuwe website (via Weebly) 

B. Doornbosch 

15 sept-09 Contact met T. Jansen over kosten 

muziekinstallatie/ wat zijn de gemaakte afspraken 

H. Jansen 

15 sept-10 Condoleance kaart sturen naar R. Visser, wethouder S. Dikker 

15 sept-11 Binnen de plattelandsraad informeren of de 

subsidieregeling voor asbestsanering ook voor 

burgers in het buitengebied is 

R. Derksen 

15 sept-12 Nadenken over nieuwe bestuursleden Dorpsraad 

(namen!!) 

Allen 

 

 

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) 

 

 

 


