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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d.  

8 december 2014 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig: 

Theo Jansen,  Marcel van Bindsbergen, Jose Miedema,  Harry Jansen, Hans Hofs,  

Rene Derksen en Susan Dikker 

 

Afwezig: 

Anita Derksen, Henk Hermsen, Ellen van Hierden 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

2. Notulen overleg 27 oktober jl.  

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

Pagina 2: betr. inrichting Sint Jansgildestraat. Een aantal tijdelijke maatregelen zijn nu 

genomen, er zijn een aantal bomen gekapt. De definitieve inrichting van de  

Sint Jansgildestraat wordt nog voorgelegd aan de Gemeenteraad, hier moet dus nog 

een besluit over worden genomen. In het najaar van 2014 zou dit op de agenda van de 

Gemeenteraad komen. Zodra besluit binnen de Gemeenteraad heeft plaatsgevonden 

zal er ook communicatie plaatsvinden vanuit de gemeente richting de aanwonenden. 

Door het kappen van een aantal bomen is het nu in ieder geval overzichtelijker 

geworden in de Sint Jansgildestraat. Ook het geplaatste bord van 50 is duidelijk 

zichtbaar en valt echt op.  

 

Actiepuntenlijst: 

28 okt-04: Blijft staan.  

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

24 feb-02: Blijft staan. H. Jansen heeft wel telefonisch contact gezocht maar is nog 

niet verder gekomen.  

19 mei-01: Blijft staan. J. Miedema heeft telefonisch contact gezocht. Zij wordt nog 

terug gebeld.   

15 sept-01: Blijft staan.  

15 sept-03: Afgehandeld.  

15 setp-06: Blijft staan.  

15 sept-07: Blijft staan.  

15 sept-08: Blijft staan. B. Doornbosch en S. Dikker zullen binnenkort samen aan de 

slag gaan met het vernieuwen van de website.  

15 sept-012: Blijft staan. Er worden een aantal beoogde kandidaten genoemd voor de 

Dorpsraad. S. Dikker en A. Gerritsen zullen ieder een beoogde kandidaat benaderen 

om te vragen of zij geïnteresseerd zijn zitting te nemen in het bestuur van de 

Dorpsraad Beek en Loerbeek. Wellicht kunnen zij op 19 januari de vergadering al 

bijwonen (ook al is dit een brainstormsessie).  

27 okt-01: Blijft staan. S. Dikker zal hiermee aan de slag gaan. T. Jansen geeft aan dat 

R. Berendsen een actueel bestand heeft van alle verenigingen uit Beek en Loerbeek.  

27 okt-02: Blijft staan.  

27 okt-03: Afgehandeld. H. Hermsen is namens de Dorpsraad aanwezig geweest bij de 

jubileumreceptie van Carnavalsvereniging De Dosvlegels.  

27 okt-04: Blijft staan.  
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27 okt-05: Blijft staan. De foto’s door Dies Goorman zijn gemaakt. Er wordt een 

keuze gemaakt voor de foto. S. Dikker en J. Miedema zullen samen aan de slag gaan 

met de kerstkaart.  

 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

- M. van Bindsbergen bespreekt een aantal mogelijke opties voor carbid schieten op 

31 december a.s.  

- Er is een uitnodiging binnen gekomen voor een bijeenkomst over Wijk- en 

kerngericht werken op dinsdag 13 januari a.s. H. Jansen, H. Hofs en S. Dikker zullen 

deze bijeenkomst bijwonen.  

M. van Bindsbergen geeft aan dat hij gesproken heeft met school over het organiseren 

van een rotonde oefening. Hij zal nogmaals met school overleggen of dit ingepland 

kan worden. S. Dikker heeft bij de school ook het idee neergelegd om hesjes te 

verstrekken aan de fietsende kinderen. Het is aan school zelf of zij dit wel of niet gaan 

regelen. Voor zover bekend is dit nu nog niet geregeld door school. 

- H. Jansen geeft aan dat er al meerdere malen gevaarlijke situaties zijn ontstaan voor 

de kinderen omdat automobilisten parkeren links naast de parkeerplaats van de leraren 

parkeerplaats. Automobilisten rijden dan achteruit en zien kleine kinderen dan niet op 

de stoep lopen, dit is meerdere malen bijna fout gegaan. M. van Bindsbergen zal dit 

ook oppakken met school. S. Dikker geeft aan dat de ouders dit probleem in ieder 

geval ook hebben neergelegd bij de directrice van de school.  

- De haag van een bewoner aan de Arnhemseweg komt ter sprake.  

M. van Bindsbergen zal met de betreffende persoon bespreken of hier iets aan gedaan 

kan worden in verband met de veiligheid.  

 

4. Leefbaarheid Beek en Loerbeek  
Op 16 juni jl. hebben we een eerste aanzet gemaakt voor het onderwerp leefbaarheid 

Beek en Loerbeek. De bedoeling is niet tot een uitgebreid plan leefbaarheid Beek en 

Loerbeek te willen komen.  

We willen een houvast voor onszelf op papier zetten over de leefbaarheid voor de 

eventuele stukken/onderwerpen die in de toekomst dan voorbij komen bij de 

Dorpsraad. Van belang hierbij is de risico’s die op ons af zullen komen goed te 

benoemen en oplossingsgericht te bedenken hoe hiermee om te willen/kunnen gaan.  

Hoe kun je de gevolgen van de risico’s opvangen en soms zul je ook moeten 

constateren dat deze niet op te vangen zijn. Ga ook benoemen wat er juist heel goed is 

in Beek en Loerbeek en probeer dat hoog in het vaandel te houden (denk aan het 

verenigingsleven in Beek en Loerbeek).  

 

Op 19 januari a.s. zullen we alleen gaan vergaderen over het onderwerp leefbaarheid 

Beek en Loerbeek.  Iedereen zal alvast nadenken wat de kosten en de bedreigingen 

voor Beek en Loerbeek zijn bij de diverse onderwerpen die we reeds op papier hebben 

gezet. Tijdens de vergadering van 19 januari zullen we middels gele post-its (briefjes) 

alle kansen en bedreigingen op gaan schrijven. Ook zullen we moeten bedenken hoe 

we kunnen profiteren van de kansen. H. Hofs zal grote vellen papier meenemen die we 

hierbij kunnen gebruiken. Bedenk voor jezelf 10 dingen bij die jij belangrijk vindt om 

te behouden.  

 

5. Rondvraag 

- S. Dikker geeft aan dat zij al lange tijd niets meer heeft vernomen over de nieuwe 

speellocatie Steegseweg. In juni heeft er een bijeenkomst met de buurtbewoners 

plaatsgevonden. S. Dikker zal bij E. van Hierden informeren naar de stand van zaken 
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en de planning.  

 

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

 

 

Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 8 december 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-06 Uitvoeren snelheidscontroles Sintjansgildestraat M. van Bindsbergen 

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 

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-04 Facturen muziekinstallatie versturen en overleggen met 

R. Peters 

H. Hermsen 

27 okt-05 Kerstkaart maken H. Jansen en  

S. Dikker 

8 dec-01 Bewaken dat er een definitief plan inrichting Sint 

Jansgildestraat bij de gemeenteraad wordt ingediend.  

Dorpsraad 

8 dec-02 De volgende punten overleggen met school: 

- Dragen van hesjes voor fietsende kinderen vanuit 

Loerbeek 

- Rotonde training organiseren voor de kinderen 

- Parkeerplaats links naast de parkeerplaats van de 

leraren. Daar niet meer parkeren ivm 

onvoldoende zicht bij het uitrijden.  

M. van Bindsbergen 

8 dec-03 Bespreken met een bewoner van de Arnhemseweg of de 

haag kan worden verlaagd ivm de veiligheid 

M .van Bindsbergen 

8 dec-04 Nadenken over de kansen en bedreigingen Allen  
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leefbaarheidsonderwerpen en 10 items benoemen die we 

moeten behouden in Beek en Loerbeek 

8 dec-05 Bij E. van Hierden informeren naar de stand van zaken 

speellocatie / planning Steegseweg 

S. Dikker 

 

 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek  

Vernieuwen website Dorpsraad  

Bewonersparticipatie  

Afronding plan Steegseweg: speellocatie  

Speeltuin Loerbeek: ontwerp is voorgelegd aan de buurt.   

Opzetten vrijwilligersbank   

Koppelen websites verenigingen  

 

 


