
website: www.dorpsraadbeekloerbeek.webs.com 

email: dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com  

 

 

1 

 

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d.  

27 oktober 2014 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig: 

Theo Jansen,  Anita Derksen, Henk Hermsen, Marcel van Bindsbergen, Jose Miedema en 

Susan Dikker 

 

Afwezig: 

Harry Jansen , Hans Hofs, Rene Derksen, Ellen van Hierden 

 

Inloopspreekuur aanwezig Benda Tomassen en Mario Jansen namens Muziekvereniging 

Volharding.  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen is ziek en daarom afwezig. T. Jansen neemt de rol van voorzitter op zich.  

 

2. Notulen overleg 15 september jl.  

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

Akkoord.  

 

Actiepuntenlijst: 

28 okt-04: Blijft staan,  

28 okt-06: Blijft staan. T. Jansen gaat dit in 2015 oppakken.  

24 feb-02: Blijft staan.  

19 mei-01: J. Miedema zal contact gaan zoeken en informeren naar de huidige status 

van Averhof en informeren wat de toekomstplannen van Averhof zijn.  

19 mei-06: Afgehandeld.  

17 juli-02: Afgehandeld. Er is een plan gemaakt definitieve herinrichting Sint 

Jansgildestraat.  

15 sept-01: Blijft staan.  

15 sept-02: Afgehandeld. De enquête is ingevuld.  

15 sept-03: Blijft staan. S. Dikker zal een mail maken naar L. Reijers.  

15 sept-04: Afgehandeld.  

15 sept-05: Afgehandeld.  

15 setp-06: Blijft staan.  

15 sept-07: Blijft staan.  

15 sept-08: Blijft staan.  

15 sept-09: Afgehandeld. Staat vandaag op de agenda.  

15 sept-10: Afgehandeld.  

15 sept-11: Afgehandeld. R. Derksen heeft per mail aangegeven dat deze subsidie 

alleen voor bedrijven is en niet voor burgers.  

15 sept-012: Blijft staan.  

 

3. Inloopspreekuur 

Benda Tomassen en Mario Jansen zijn namens Muziekvereniging Volharding 

aanwezig bij het inloopspreekuur. Zij geven aan behoefte te hebben aan een platform 

(Verenigingsraad) van de Beekse en Loerbeekse verenigingen en wellicht ook andere 

Beekse instanties. De wens is om 1 of 2 keer per jaar bij elkaar te komen om 

verschillende onderwerpen af te stemmen met elkaar. Denk hierbij aan de  
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11 Dorpentour, het maken van een gezamenlijke kalender, het opzetten van een 

vrijwilligersbank etc.  

Als voorbeeld: dit jaar hebben enkele mensen op persoonlijke titel contact gezocht met 

de Dorpsraad/gemeente omtrent eventueel gebruik van de Loerbeekse school als 

multifunctioneel gebouw voor diverse verenigingen. Dit onderwerp had in een 

dergelijk platform besproken kunnen worden en de wensen hadden dan breder 

getrokken kunnen worden.  

Allen zijn het erover eens dat het goed is een bijeenkomst te gaan beleggen. We 

kunnen hiervoor alle verenigingen uitnodigingen en ook aan de verenigingen vragen 

welke punten/onderwerpen zij zelf op de agenda willen zetten. Voor de eerste 

vergadering zijn in ieder geval al een aantal onderwerpen (11 Dorpentour, opzetten 

vrijwilligersbank, activiteitenkalender en de verhuur van de muziekinstallatie). 

Afgesproken wordt in maart de 1
e
 bijeenkomst te beleggen. Het bestand met alle 

verenigingen moet nog beschikbaar zijn vanuit het verleden. S. Dikker zal in overleg 

met B. Tomassen tot een datum komen. De Dorpsraad zal de uitnodiging versturen en 

aan allen het verzoek doen agendapunten in te leveren.  

 

4. Mededelingen en binnengekomen stukken 

- T. Jansen geeft aan dat hij het definitieve besluit heeft genomen per 1 januari 2015 

zijn functie binnen de Dorpsraad beschikbaar te stellen. T. Jansen krijgt een nieuwe 

functie bij zijn werkgever en wil zich hier volledig op gaan richten. Wel geeft  

T. Jansen aan dat hij samen met F. Wiltink wel de vrijwilligersbank voor Beek en 

Loerbeek wil gaan opzetten. In verband met het komend vertrek van T. Jansen is de 

Dorpsraad op zoek naar nieuwe bestuursleden.  

- Mailbericht van H. Lodewijk betr. archief en inrichting Sint Jansgildestraat.  

T. Jansen heeft L. Reijers informeel gesproken hierover tijdens een bijeenkomst met 

alle oud prinsen. Er is nog geen schriftelijke reactie gegeven aan L. Reijers. 

Afgesproken wordt dat S. Dikker een schriftelijk reactie geeft aan L. Reijers waarin 

wordt vermeld dat de Gemeente inderdaad nu in samenwerking met de 

verkeerswerkgroep vanuit school een aantal korte termijn acties heeft uitgevoerd. 

Tevens mededelen dat de Gemeente bezig is met een voorstel voor een definitieve 

herinrichting Sint Jansgildestraat. Bij dit voorstel zal de gemeente ook de 

buurtbewoners betrekken. De Raad moet echter nog akkoord geven op het voorstel, dit 

in verband met de budgetten.   

M. van Bindsbergen geeft aan dat politie binnenkort een aantal snelheidsmetingen zal 

gaan verrichten. Er is in ieder geval een extra bord geplaatst met 50, dit staat op een 

duidelijke plaats en valt zeker op. Geconcludeerd wordt ook dat door het kappen van 

de bomen het uitzicht in ieder geval veel overzichtelijker is geworden. In de ochtend 

staan bij de rotonde verkeersbrigadiers. De Gemeente wil hier ook nog extra borden 

plaatsen.  

- Er is een uitnodiging binnen gekomen van Carnavalsvereniging de Dösvlegels voor 

een jubileumreceptie. H. Hermsen zal hier namens de Dorpsraad naar toe gaan.  

- Mail E. van Hierden betreffende schoolgebouw loerbeek en het scoutinggebouw. Het 

scoutinggebouw is onder voorbehoud verkocht. Het schoolgebouw in Loerbeek zal in 

de verkoop komen.  

- Het zandpad Schaapsdrift wordt afgesloten voor verkeer. Dit is geen gemeentelijk 

beleid. 

 

5. Verhuurlijst muziekinstallatie 

R. Peters heeft de verhuurlijst van de muziekinstallatie aangeleverd. H. Hermsen gaat 

aan de slag met de facturen. R. Peters geeft aan dat voor de Droomdag Make a Wish 
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geen afspraken zijn gemaakt over de kosten. Besloten wordt hier geen kosten voor te 

rekenen omdat de opbrengsten voor Make a Wish zijn. Voor de toekomst dient een 

afspraak te worden gemaakt met R. Peters dat degenen die de muziekinstallatie huren 

direct hiervoor betalen, zodat hier niet telkens achteraan gegaan hoeft te worden. Een 

mooi agendapunt voor de te plannen bijeenkomst met alle verenigingen.  

 

6. Leefbaarheid Beek en Loerbeek  
In verband met een groot aantal afwezigen wordt dit punt niet besproken. Afgesproken 

wordt dit onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering. De volgende 

vergadering zal dan ook kort bestaan uit het bespreken van de notulen en binnen 

gekomen stukken. De rest van de tijd zal besteed worden aan het onderwerp 

leefbaarheid Beek en Loerbeek.  

 

7. Rondvraag 

S. Dikker geeft aan dat de kerstkaart ook gemaakt moet gaan worden. H. Jansen en  

S.  Dikker zullen dit samen oppakken.  

 

8. Rondvraag/sluiting 
T. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  

 

 

Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 27 oktober 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 

Gaat T. Jansen 

oppakken (niet vanuit 

de Dorpsraad) 

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 

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

EHBO 

H. Jansen 

15 sept-03 Per mail reageren op mail van L. Reijers over 

aanpassingen Sint Jansgildestraat 

S. Dikker 

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-12 Nadenken over nieuwe bestuursleden Dorpsraad 

(namen!!) 

Allen 

27 okt-01 Plannen bijeenkomst/platform voor alle 

verenigingen van Beek en Loerbeek om 

gezamenlijke punten te bespreken 

S. Dikker plant i.o.m. 

B. Tomassen een 

eerste bijeenkomst in 
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maart 2015 

27 okt-02 Uitnodiging alle verenigingen Beek en Loerbeek 

voor gezamenlijke bijeenkomst en vragen 

agendapunten in te leveren voor dit overleg 

S. Dikker 

27 okt-03 Bezoek brengen aan jubileumreceptie de 

Dösvlegels namens de Dorpsraad 

H. Hermsen 

27 okt-04 Facturen muziekinstallatie versturen en overleggen 

met R. Peters 

H. Hermsen 

27 okt-05 Kerstkaart maken H. Jansen en  

S. Dikker 

 

 

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) 

 

 

 


