
website: www.dorpsraadbeekloerbeek.webs.com 

email: dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com  

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d.   

2 maart 2015 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

 

Aanwezig: 

Harry Jansen, Hans Hofs, Anita Derksen, Carlo Heuveling, Marcel van Bindsbergen, 

Ellen van Hierden en Jose Miedema (notuliste) 

 

Afwezig: 

Henk Hermsen, Rene Derksen, Anita Gerritsen, Susan Dikker. 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen overleg 8 december 2014 

Tekstueel en inhoudelijk akkoord. 

 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

-Nieuwsbrief Welcom maart 2015 ter kennisgeving 

-Uitkomsten kerntaken discussie. Vooral gesproken over accommodatie Averhof. 

Het streven van de gemeente is om 1 gebouw per kern open te houden. Het blijkt dat 

de subsidie aan Averhof weg gaat vallen. Wat betekent dit voor de Averhof? Wat 

gebeurt er met de beheerder? Verder veel vraagtekens?Wat kunnen we als dorp zelf? 

Welke alternatieven zijn er? Gemeente is zelf druk doende om dit te gaan 

communiceren naar dorpen en belanghebbenden. 

Wij willen als dorpsraad in gesprek met de 3 partijen :   

Beleidsmedewerker Gemeente; 

Welcom, nl Anne Corinne Schaapsherder:  

Woningbouwstichting Arjen ter Bogt. 

H. Jansen probeert een gesprek te regelen met hen voordat algemene bijeenkomst 

komt, om onze speelruimte te bepalen. 

- Mw Trommelen uit Beek wil graag weten wat de dorpsraad doet, hoe deze 

functioneert enz. Susan Dikker gaat haar uitnodigen voor inloopuurtje van 13 april a.s. 

om kennis te maken met de dorpsraad. 

- nieuwe boombak ter kennisgeving 

-Conclusie Sessie WKW: betrek op voorhand wijk- en dorpsraden. Afdelingen van de 

gemeente moeten  leren de functie van dorpsraden te erkennen en hen in te lichten. 

-mail A. Rosendaal. We wachten haar reactie af. 

-Welcom, jeugd, jongeren ter kennisgeving. 

-mail glasvezel buitengebied.  Er is werkgroep belanghebbenden om haken en ogen te 

bespreken.  

-voorschot gemeente vergaderkosten 350 euro.   

Over 2014 516 euro gebruikt. 
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-datum overleg met alle Beekse/Loerbeekse verenigingen. Veel verenigingen krijgen 

te maken met subsidievermindering. Wat betekent dit voor hen? Gesprek met 

gemeente over de kaders, op overlegavond met Averhof dit ook ter sprake brengen. 

-commissie herinrichting St. Jansgildestraat. Hans Hofs en Carlo Heuveling zijn 

vertegenwoordigers Dorpsraad. H. Jansen geeft dit door aan S. Dikker. 

-speeltuin Steegseweg: 1 bezwaar. Wordt aan gewerkt door gemeente. 

 

4. Commissies 

- Welzijn:  

Arnhemseweg herinrichting 2017. Blijkbaar inventarisatie door gemeente ivm 

knelpunten. Bijv. op parkeerstrook bij Miedema zouden paar bomen kunnen komen 

om parkeren door vrachtwagens te ontmoedigen. Wordt tijd voor afspraak met  

Kees Feinaut van de gemeente voor algehele visie en knelpunten Arnhemseweg. 

- PR: 

 Onduidelijkheid over website en de benodigde gegevens. Wordt vervolgd. 

 

5. Leefbaarheid Beek Loerbeek 

Deze twee sessies zijn als positief ervaren door de leden van de Dorpsraad. De 

verslagen worden door H. Hofs verder uitgewerkt.Een goede basis om ons 

toekomstige beleid te staven en te onderbouwen.Als agendapunt gebruiken bij 

verenigingsvergadering om deze visie te laten goedkeuren. 

 

6. Rondvraag 

H. Jansen en J. Miedema geven aan dit jaar te willen gaan stoppen  met de Dorpsraad.  

 

7. Sluiting 

H. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 

 

 

Vervangend voor Susan Dikker, 

Jose Miedema, notuliste.      

 

 

Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 2 maart 2015 

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 

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

15 sept-06 Uitvoeren snelheidscontroles Sintjansgildestraat M. van Bindsbergen 

(volgend overleg bij 
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politiezaken) 

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 

april 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 

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 

(volgend overleg bij 

politiezaken) 

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

haag kan worden verlaagd ivm de veiligheid 

M .van Bindsbergen 

(volgend overleg bij 

politiezaken) 

 

 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek: verslagen verder uitwerken H. Hofs 

Vernieuwen website Dorpsraad Cie. PR 

Bewonersparticipatie  

Afronding plan Steegseweg: speellocatie  

Speeltuin Loerbeek: ontwerp is voorgelegd aan de buurt.   

Koppelen websites verenigingen  

 

 

 


