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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d.   

13 april 2015 om  20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: 

Harry Jansen, Anita Gerritsen, Carlo Heuveling,Henk Hermsen, 

Jose Miedema, Rene Derksen, Susan Dikker 

 

Afwezig: 

Hans Hofs, Anita Derksen, Marcel van Bindsbergen, Ellen van Hierden 

 

Gasten:  

Jurgen Thijssen& Anja Putman en Marian Trommelen 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Gasten: 

Marian Trommelen: 
Marian Trommelen woont vandaag de vergadering van de Dorpsraad bij. Zij wil graag 

weten wat de rol van de Dorpsraad is en wat er zoal wordt besproken in de 

vergaderingen. Het is mooi te vernemen dat M. Trommelen deze interesse toont en zij 

is van harte welkom de vergadering bij te wonen. Wellicht is M. Trommelen ook 

geïnteresseerd om in de toekomst onderdeel uit te gaan maken van de Dorpsraad. 

 

Jurgen Thijssen Anja Putman. 

J. Thijssen en A. Putman zijn aanwezig bij het inloopspreekuur 

A. Putman licht haar mail (zie hieronder de tekst) aan de Dorpsraad over het plantsoen 

om school toe: Het plantsoen om school is geruimd. Aan de zijde van de kleuteringang 
zijn de bomen verwijderd na de storm. Een aantal bomen zijn omgevallen en hebben 
daarbij het hek beschadigd. In het kader van de bezuinigingen is de verwachting dat de 
nieuwe aanplant sober zal zijn. Voor school en de kinderen zou het leuk zijn als de 
aanplant ook mooi en misschien educatief zou zijn. A. Putman heeft hierover gesproken 
met J. van Hal, directrice van Het Rondeel en toen zijn er verschillende ideeën naar voren 
gekomen: 
- inspraak van school en buurt in de keuze van beplanting, wellicht directe betrokkenheid 
/ hulp van school, ouders, leerlingen en buurt bij aanleg 
- adoptie van het plantsoen door met school, ouders, leerlingen en buurt te zorgen voor 
aanleg en mogelijk (een stuk) onderhoud 
- verplaatsen van het hek, waardoor het plantsoen echt bij het schoolplein getrokken 
wordt. 
Bij alle varianten zal gekeken moeten worden naar draagvlak binnen dorp, buurt en bij 
gemeente. Daarnaast is de financierbaarheid natuurlijk punt van aandacht. Wil en kan de 
gemeente in het kader van burgerparticipatie naast het budget voor de herplaatsing en 
het budget voor herstel van het hek nog wat extra doen in de vorm van budget of 
bijdrage in onderhoud. Zijn er externe financiers mogelijk zoals het oranjefonds? 
Voor de school is van belang dat zij een kerntaak heeft in het bieden van goed onderwijs. 
Plantsoen onderhoud hoort daar niet bij, althans niet structureel. Wil de gemeente dat 
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bij groenadoptie een partij eindverantwoordelijke is voor het onderhoud en wie zou dat 
dan moeten zijn. Zijdelings speelt ook nog het probleem van de hondenpoep. Kan het 
plantsoen daarop ingericht worden en als de leerlingen betrokken worden bij het 
plantsoen, hoe voorkom je dat ze in de hondenpoep werken? 
Voorgaande is alleen een globale schets van ideeën die zo opkomen bij dit lege 
plantsoen. J. Thijssen en A. Putman willen beiden graag helpen om dit handen en voeten 
te geven. De Dorpsraad wil graag bemiddelen in bovengenoemde ideeën. De vraag is hoe 
de Gemeente Montferland tegenover bovengenoemde ideeën staat en of zij hieraan 
haar medewerking wil verlenen. Het voorstel is dat er spoedig een overleg komt om de 
genoemde ideeën te besproken en de Gemeente zou hier dan direct op kunnen 
reageren.   Bij dit overleg zouden, naar ons idee, dan in ieder geval aanwezig moeten 
zijn: 
 José van Hal (directrice Het Rondeel te Beek) 

 Delegatie buurtbewoners/aanwonenden 

 Betrokken ouders (Jurgen Thijssen/ Anja Putman) / ouderraad 

 Afvaardiging Dorpsraad Beek en Loerbeek 

 Vertegenwoordiging vanuit de Gemeente Montferland.   

Gezien het feit dat er nu al enkele bomen zijn geplaatst (deze waren al besteld), is het 
wenselijk dit overleg spoedig te plannen. S. Dikker zal naar E. van Hierden een mail 
sturen met de vraag of de Gemeente Montferland hieraan mee wil werken. Vanuit de 
vergadering wordt aangegeven dat het wenselijk is   Peter van Ossenbrugge aan te laten 
sluiten als vertegenwoordiging vanuit de Gemeente. 
De Dorpsraad bedankt J. Thijssen en A. Putman voor de toelichting en voor hen 
bereidwilligheid hier iets moois van te maken. A. Putman verlaat de vergadering en aan J. 
Thijssen wordt gevraagd of hij bij de vergadering wil blijven om ook te kunnen horen en 
zien hoe de Dorpsraad fungeert en wat er zoal besproken wordt.  
 

3. Notulen 2 maart  2015 

Tekstueel en inhoudelijk akkoord. 

Toevoegen aan het verslag: H. Jansen en J. Miedema hebben aangegeven dit jaar te 

willen stoppen met de Dorpsraad.  

 

Actiepuntenlijst: 

28 okt-04: Blijft staan.  

28 okt-06: Blijft staan. Dit actiepunt staat geagendeerd voor het overleg met alle 

verenigingen.  

24 feb-02: Bljift staan. H. Jansen heeft wel contact gehad met de Provincie, maar er is 

weer een nieuwe contactpersoon. Er is nog geen datum voor overleg gepland.  

15 sept-01: Blijft staan.  

15 sept 06: Blijft staan. Er zijn wel snelheidscontroles uitgevoerd. Het zou goed zijn 

dit blijven te herhalen.  

15 sept-08: Afgehandeld. B. Doornbosch is bezig met de opbouw van de nieuwe 

website voor de Dorpsraad.  

15 sept-012: Blijft staan. Er zijn vandaag twee toehoorders/eventueel geïnteresseerden 

aanwezig bij het overleg.  

27 okt-01: Afgehandeld. De bijeenkomst met alle verenigingen van Beek en Loerbeek 
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is gepland op 6 mei a.s. 

27 okt-02: Afgehandeld.  

27 okt-04: Afgehandeld. Alle facturen zijn betaald voor de muziekinstallaties.  

H. Hermsen heeft contact gehad met R. Peters. Komend jaar zullen alle facturen direct 

afgehandeld worden. R. Peters houdt de administratie bij. H. Hermsen is 

contactpersoon voor R. Peters, dit was T. Jansen in het verleden vanuit de Dorpsraad.  

8 dec 01,02,03 blijven staan.  

 

4. Mededelingen en binnengekomen stukken 

Op 7 april jl. is er een bijeenkomst geweest over het rioolplan. S. Dikker zal aan  

E. van Hierden vragen of er een verslag van deze bijeenkomst is geweest. De 

Dorpsraad wil dit verslag graag ontvangen.  

- Uitnodiging huisvestingsbeleid scholen: A. Gerritsen en R. Derksen hebben zich 

hiervoor aangemeld.  

- Persbericht Bibliobus: de Bibliobus houdt op te bestaan.  

- Mailbericht of er interesse is voor een klussenaanhanger: Hier is geen interesse voor.  

 

5. Politiezaken 

M. van Bindsbergen is vandaag afwezig. De actiepunten voor de politie zullen onder 1 

noemer als actiepunt worden benoemd. Dit zijn nu: 

- Overlegpunten met school: dragen van hesjes voor fietsende kinderen, rotonde 

training organiseren voor kinderen, parkeerplaats links naar de parkeerplaats van de 

leraren; daar niet parkeren ivm onvoldoende zicht bij het uitrijden. 

- Snelheidscontroles Sint Jansgildestraat: kunnen deze nogmaals uitgevoerd worden? 

- haag bewoner Arnhemseweg: kan de haag worden verlaagd in verband met de 

veiligheid? 

S. Dikker zal bovengenoemde openstaande punten mailen naar M. van Bindsbergen. .  

 

6. Commissies 

Welzijn:  
Welcom heeft het huurcontract met Averhof opgezegd. De gemeente en Averhof zijn 

nu in overleg over hoe nu verder met Averhof: Er is een werkgroep opgericht met 

diverse betrokkenen om zo te bekijken of het mogelijk/haalbaar is zoveel mogelijk 

activiteiten in Averhof in stand te kunnen houden. De Dorpsraad praat mee in dit 

proces. Goede ideeën voor nog meer activiteiten in Averhof zijn zeer welkom. Morgen 

is er een overleg gepland waarbij aanwezig zijn de Gemeente, Woningbouwstichting, 

Henk ter Voert, Vrijwilliger namens de vrijwilligers en een afvaardiging van de 

Dorpsraad. Er zal gezocht moeten worden naar oplossingen en misschien zijn er nog 

wel subsidies. Het eventueel sluiten van Averhof is uitgesteld tot januari 2016. In die 

tussenliggende tijd zal er onderzocht moeten worden of er doorstartmogelijkheden zijn 

en op welke wijze. De opgezette werkgroep gaat zich hier volop mee bezig houden.  

PR: 

H. Jansen geeft aan dat B. Doornbosch aan de slag is gegaan met het maken/bouwen 

van een nieuwe website. Het “frame” staat nu klaar en B. Doornbosch zal contact 

opnemen met S. Dikker om samen de website te gaan vullen met informatie. H. Jansen 

zal contact leggen met B. Doornbosch hierover.  
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Bouwzaken: 

Geen bijzonderheden. 

Publieke werken: 

- De speeltuin in de Mr Vermeulenstraat is gereed, maar is niet uitnodigend om er te 

gaan spelen.  

- Speeltuin Steegseweg: S. Dikker heeft nog contact gezocht en geïnformeerd wanneer 

er gestart gaat worden met de uitvoering. Beloofd is deze week te gaan starten met de 

uitvoering. S. Dikker geeft aan dat de bewoners in een vroeg stadium zijn betrokken 

bij het ontwerp van de speeltuin.  

 

7. Leefbaarheid Beek Loerbeek 

De Dorpsraad heeft de afgelopen twee vergaderingen gebrainstormd over de 

leefbaarheid van Beek en Loerbeek. Er zijn een aantal zaken/onderwerpen op papier 

gezet. Dit vergt nog een verdere, inhoudelijke uitwerking. H. Hofs zal hiermee aan de 

slag gaan. In de bijeenkomst met alle verenigingen zal H. Hofs gaan vertellen wat de 

ideeën zijn en hoe we hiermee binnen de Dorpsraad om willen gaan.   

 

8. Bijeenkomst met alle verenigingen 6 mei 2015 

Op 6 mei a.s. vindt de bijeenkomst met alle verenigingen plaats. De Dorpsraad zal 

deze bijeenkomst leiden. De agendapunten zijn: 

- Averhof: A. Gerritsen, J. Miedema, H. Hofs en H. Jansen bereiden dit inhoudelijk 

voor.  

- Subsidies verenigingen: de vraag aan de verenigingen is of of zij merken dat de 

subsidies lager zijn geworden.  

- Leefbaarheid Beek en Loerbeek: H. Hofs zal dit voorbereiden en toelichten 

- 11 dorpen tour: aangedragen door muziekvereniging Volharding.  

- Opzetten vrijwilligersbank: T. Jansen wil dit punt inhoudelijk toelichten/oppakken 

 

9. Rondvraag 

* De verdeling van de commissies is momenteel als volgt: 

- Publieke werken en bouwzaken: H. Jansen, H. Hofs, C. Heuveling en R. Derksen 

- Welzijn: A. Derksen, A. Gerritsen, J. Miedema, H. Hermsen 

- PR: H. Jansen en S. Dikker. 

* M. Trommelen informeert naar de bevoegdheden en de rol van de Dorpsraad. De 

Dorpsraad staat voor het algemeen belang van de bewoners van Beek en Loerbeek. De 

Dorpsraad heeft geen politieke kleur, maar kan de gemeente wel aanspreken op 

gemeentelijk beleid. M. Trommelen wil graag nog een volgend overleg bijwonen om 

nog beter te kunnen overwegen of zij zitting wil nemen in de Dorpsraad.  

 

10. Sluiting 

H. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 

 

Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 13 april 2015 

Actiepunt Onderwerp Wie 

28 okt-04 Programma Street Wise / bewust op straat (is in Loil 

gebruikt) nader bekijken 

Allen 

28 okt-06 Opzetten vrijwilligersbank: dit punt wordt geagendeerd Gaat T. Jansen 
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voor het overleg met alle verenigingen oppakken (niet vanuit 

de Dorpsraad) 

24 feb-02 Afspraak maken tussen Provincie, Gemeente 

Montferland, Dorpsraad over groot onderhoud aan de 

weg:. 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-12 Nadenken over nieuwe bestuursleden Dorpsraad 

(namen!!) 

Allen 

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

Jansgildestraat bij de gemeenteraad wordt ingediend.  

Dorpsraad 

13 april-01 Afspraak plannen (via E. van Hierden) met Gemeente, 

delegatie buurt, school, betrokken ouders A. Putman en 

J. Thijssen, Dorpsraad over de ideeën uitvoering 

plantsoen school 

S. Dikker 

13 april-02 Actiepunten/politiezaken 

- Opnieuw snelheidscontroles uitvoeren aan de Sint 

Jansgildestraat. 

- 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. 

- Bespreken met de bewoners Arnhemseweg of de haag 

bij de huisarts verlaagd zou kunnen worden ivm 

veiligheid 

M. Bindsbergen 

13 april-03 Bij. E. van Hierden navraag doen of er een verslag is 

gemaakt van de bijeenkomst rioolplan d.d. 7 april j.. De 

dorpsraad wil dit verslag graag ontvangen. 

S. Dikker 

13 april-04 Contact leggen met B. Doornbosch over het vullen van 

de website, het frame staat klaar.  

H. Jansen 

 

 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek: verslagen verder uitwerken H. Hofs 

Vernieuwen website Dorpsraad Cie. PR 

Bewonersparticipatie  

Afronding plan Steegseweg: speellocatie  

Koppelen websites verenigingen  

 

 

 

 


