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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d.   

8 juni 2015 om  20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: 

Harry Jansen, Anita Gerritsen, Carlo Heuveling, HansHofs, 

Ellen van Hierden, José Miedema, Rene Derksen, Susan Dikker 

 

Afwezig: 

Henk Hermsen, Anita Derksen, Marcel van Bindsbergen  

 

Gast: 

Marian Trommelen 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen 18 april 2015 

Tekstueel/inhoudelijk/n.a.v.: Er stond vermeld dat Ellen van Hierden aanwezig was bij 

het overleg, dit was niet het geval.  

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

hiervoor aangemeld.  

Website Dorpsraad: Er is nog geen contact geweest met B. Doornbosch. De start zal 

nu wel gemaakt kunnen worden. M. Trommelen geeft aan dat zij wil ondersteunen bij 

het vullen/ontwerpen van de website. S. Dikker bedankt haar voor dit aanbod.  

S. Dikker neemt zelf  contact op met B. Doornbosch om tot een afspraak  te komen, 

zodat gestart kan worden met de website. 

Vrijwilligersbank: T. Jansen heeft dit aangekaart in de bijeenkomst met alle 

verenigingen. De verenigingen waren enthousiast en zien zeker de toegevoegde 

waarde van een vrijwilligersbank. Zodra S. Dikker de notulen van de bijeenkomst met 

alle verenigingen gereed heeft en ook emailadressen heeft verzameld, zal S. Dikker de 

emailadressen doorgeven aan T. Jansen zodat hij hiermee aan de slag kan.  

Martin ten Hoeve van Welcom heeft destijds ook aangegeven hierover uitleg te willen 

geven omdat hij ervaring heeft met het opzetten van de vrijwilligersbank.  

Verder inhoudelijk akkoord. 

 

M. Trommelen informeert nog naar de rol en taken van de Dorpsraad Beek en 

Loerbeek. De Dorpsraad is niet gekozen door de bewoners. De Dorpsraad is een groep 

mensen die de algemene belangen van de burgers behartigen. Ook is een Dorpsraad 

een schakel tussen de gemeente en de burgers. Er worden officiële afspraken met 

elkaar gemaakt, welke ook vastgelegd zijn in een convenant.  

Individuele vragen die bij ons binnen komen behandelen wij dan ook niet. Allen zijn 

het erover eens dat de Dorpsraad wat vaker haar stem kan laten horen/communiceren 

binnen het dorp. Denk bijv. aan een kort artikel in regionale bladen. Wel moet ern dan 

ook belangrijk nieuws te melden zijn. Dit punt zullen we separaat een keer agenderen 

voor ons overleg.  
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Actiepuntenlijst: 

28 okt-04: Blijft staan.  
28 okt-06: Afgehandeld.  
24 feb-02: Blijft staan.  
15 sep-01: Blijft staan.  
15 sep-02: Afgehandeld.  
8 dec-01: Blijft staan.  
13 april 01/03 en 04: Afgehandeld.  
13 april-02: Blijft staan.  

 

3. Mededelingen en binnengekomen stukken 

- Speeltuin Mr. Vermeulenstraat: R. Derksen is wezen kijken naar het uiteindelijke 

resultaat van de speeltuin. Er is een doornhaag aangelegd, deze zal wel kort gehouden 

dienen te worden. Het gras is te lang, betonplaat niet recht en het is verstandig een 

prullenbak neer te zetten. E. van Hierden zal deze punten intern op laten pakken.  

- Speeltuin Steegseweg: S. Dikker geeft aan dat de speeltuin zo goed als klaar is, 

alleen de goals en de schapen ontbreken nog. E. van Hierden geeft aan dat deze a.s. 

vrijdag worden geplaatst.  

- Mail G. Gaastra: G. Gaastra heeft een mail gestuurd met diverse inhoudelijke punten 

over de verkeersroute Loerbeek/Beek. Een aantal zaken zijn nog steeds niet opgepakt 

en er lijkt nu minder budget te komen voor de herstructurering Sint Jansgildestraat. De 

Dorpsraad zal G. Gaastra laten weten dat we zijn mail met punten graag inhoudelijk 

willen bespreken in een gezamenlijk overleg. Via datumprikker zal er een overleg 

worden gepland met betrokkenen. Opgemerkt wordt dat T. Loeff heeft aangegeven dat 

er in september een plan zou komen voor herinrichting Sint Jansgildestraat. Deze 

asfpraak is met elkaar gemaakt en zal dan ook uitgevoerd moeten worden.  

- Buurtactiepakketten: de mail over de buurtactiepakketten wordt inhoudelijk 

besproken. De buurtactiepakketten worden gratis aangeboden en hebben als doel dat 

een buurt gezamenlijk diverse acties onderneemt om de snelheid in de straat te 

verlagen (bijv. stickers met 30 km op de containers). De vraag is of hier animo voor 

zal zijn en E. van Hierden zal eerst nog navragen binnen de gemeente hoe lang deze 

actie nog geldig is. De Sint Martinusstraat, de schoolstraat en de Eltenseweg zouden 

straten kunnen zijn waar deze acties uitgevoerd kunnen worden.  

- Kerntakendiscussie; tijdens de bijeenkomst met alle verenigingen is gebleken dat de 

verenigingen lang niet allemaal op de hoogte zijn dat zij gekort gaan worden in 

subsidies. In de kerntakendiscussie staat dit wel omschreven, maar dat is voor de 

gehele gemeente Montferland en niet specifiek uitgewerkt voor Beek en Loerbeek. 

Het is dus erg lastig te achterhalen hoeveel er nu gekort gaat worden binnen de 

verenigingen? Afgesproken wordt dat dat S. Dikker in het verslag van de bijeenkomst 

met alle verenigingen de vraag zal stellen of de verenigingen nu zelf al weten hoeveel 

zij gekort gaan worden. Aan E. van Hierden wordt gevraagd of de gemeente dit niet 

gedetailleerder aan kan leveren. Dit is erg lastig, dit omdat veel afdelingen binnen de 

gemeente hier betrokken in zijn. E. van Hierden kan wel navraag doen of alle 

verenigingen nu al zijn ingelicht en zo niet op welke termijn zij dan geïnformeerd 

gaan worden. De Dorpsraad zal de kerntakendiscussie blijven volgen.  
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4. Politiezaken 

Wordt niet behandeld, daar M. van Bindsbergen niet aanwezig is.  

 

5. Averhof 

Er is een werkgroep bezig met de toekomst voor Averhof. De vraag is of het financieel 

haalbaar is de recreatieruimte open te houden. In de werkgroep nemen deel een 

afvaardiging van de gemeente, de woningbouwvereniging, Welcom, KBO en de 

Dorpsraad. Er worden plannen voor de toekomst gemaakt en er wordt onderzocht wat 

de haalbaarheid hiervan is, voornamelijk op financieel gebied. Het verkrijgen van 

inzage in de huidige kosten blijkt lastig te zijn en dit kost veel tijd. Op 6 juli a.s.is er 

weer een vervolgoverleg. Binnen de werkgroep heeft ieder zijn eigen taken gekregen 

en wordt in een goede harmonie samengewerkt.  Tot 1 januari 2016 is er in ieder geval 

tijd alles op een rij te krijgen. Tot die tijd zal Averhof in ieder geval open blijven. Ook 

de huidige beheerder blijft nog werkzaam tot 1 januari 2016, dit is toegezegd door de 

Wedeo.  

 

6. Commissies 

Welzijn:  
Evenementenbeleid: De gemeente is bezig het evenementenbeleid te herschrijven.  

PR: 

De voorbereidingen voor een nieuwe website voor de Dorpsraad zijn getroffen.  

Bouwzaken: 

Bij hotel Uitzicht zijn ze begonnen met het slopen. Of de bouw nu dan ook gaat starten 

is onbekend.  

Publieke werken: 

Arnhemseweg: H. Jansen heeft de heer Mullem van de Provincie gesproken. De heer 

Mullem wil eerst gesproken hebben met K. Feijnhout alvorens hij met de Dorpsraad 

om tafel wil. E. van Hierden zal bij K. Feijnhout navragen of hij meer over de 

ontwikkelingen kan vertellen. De Dorpsraad wil graag nog met de Provincie om tafel 

omdat destijds de afspraak is gemaakt dat er na 4 jaar een evaluatie plaats zou vinden.  

 

7. Leefbaarheid Beek Loerbeek 

Tijdens de bijeenkomst met alle verenigingen op 6 mei jl. is verteld hoe de Dorpsraad 

heeft gekeken naar het onderwerp leefbaarheid binnen Beek en Loerbeek. 

Afgesproken is dat de Dorpsraad de uitkomsten hiervan wil delen met de 

verenigingen. Aan de verenigingen is gevraagd of zij kritisch hiernaar willen kijken en 

aanvullingen/opmerkingen willen doorgeven aan de Dorpsraad. Dit als een soort van 

klankbord (geven van input )richting de Dorpsraad. H. Hofs zal ons interne stuk 

hierover verder vormgeven zodat S. Dikker dit kan toevoegen aan het verslag voor alle 

verenigingen. S. Dikker en H. Hofs houden contact hierover.  

 

8. Rondvraag 

* C. Heuveling heeft het idee ingediend om een groepsapp te maken voor de 

Dorpsraad. Dit is een goed idee en degenen die mee willen doen geven het mobiele 

nummer door aan S. Dikker.  

* H. Jansen stelt aan M. Trommelen de vraag of zij zitting wil deelnemen in de 

Dorpsraad. Het is fijn te horen dat zij graag wil deelnemen aan de Dorpsraad en haar 
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steentje wil bijdragen.  

* De vraag is of de Dorpsraad voor de zomervakantie nog bij elkaar zal komen. 

Afgesproken wordt even af te wachten of er nog ontwikkelingen zijn naar aanleiding 

van de werkgroep Averhof op 6 juli a.s. Mochten we toch nog bij elkaar moeten 

komen, dan wordt dat z.s.m. gecommuniceerd door de werkgroep richting S. Dikker.  

* R. Derksen geeft aan dat de gemeente en de provincie bezig zijn met de klimaatzone. 

R. Derksen is gevraagd voor de vertrouwenscommissie, dit gaat hij doen. Op 16 juni 

a.s. is er een bijeenkomst bij de Deel voor landeigenaren en bewoners. Mocht er 

interesse zijn vanuit de Dorpsraad dan is men van harte welkom.  

* In de bijeenkomst met alle verenigingen is aan de orde geweest of 

Natuurmonumenten een fietspad door het bos van Kilder naar beek ging aanleggen.  

E. van Hierden geeft aan dat hier ooit wel ideeën voor zijn geweest, maar hier is nu 

geen sprake van. S. Dikker zal dit opnemen in het verslag van alle verenigingen.  

 

9. Sluiting 
H. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 

 

Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 8 juni 2015 

Actiepunt Onderwerp Wie 

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

gebruikt) nader bekijken 

Allen 

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 

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

Jansgildestraat bij de gemeenteraad wordt ingediend.  

Dorpsraad 

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 

8 juni-01 Contact leggen met B. Doornbosch om tot een afspraak 

te komen voor het maken/vullen van de website 

S. Dikker 

8 juni-02 Aan T. Jansen alle emailadressen verenigingen 

doorgeven ivm opzetten vrijwilligersbank 

S. Dikker 

8 juni-03 Acties speeltuin Mr Vermeulenstraat oppakken E. van Hierden 
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8 juni-04 Aan G. Gaastra laten weten dat zijn mail inhoudelijk 

wordt besproken in het gezamenlijk, nog te plannen, 

overleg met de betrokkenen 

S. Dikker 

8 juni-05 Navraag doen binnen de gemeente of de 

buurtactiepakketten nog besteld kunnen worden 

E. van Hierden 

8 juni-06 Navraag doen of alle verenigingen al zijn ingelicht dat 

zij gekort gaan worden op subsidies 

E. van Hierden 

8 juni-07 In de notulen van alle verenigingen aan de verenigingen 

de vraag stellen of zij willen laten weten of zij door de 

gemeente op de hoogte zijn gesteld over het korten op 

subsidies 

S. Dikker 

8 juni-08 Bij K. Feijnhout informeren naar de ontwikkelingen 

Arnhemseweg 

E. van Hierden 

8 juni-09 Leefbaarheid Beek en Loerbeek: concept verslagen 

verder vormgeven en door S. Dikker laten toevoegen 

aan verslag bijeenkomst alle verenigingen 

H. Hofs 

8 juni-10 Groepsapp Dorpsraad maken S. Dikker 

8 juni-11 Vergaderdata Dorpsraad doorgeven aan M. Trommelen S. Dikker 

8 juni-12 Nav werkgroep Averhof 6 juli besluiten of er voor de 

zomer nog een Dorpsraad vergadering plaats moet 

vinden 

Werkgroep Averhof 

8 juni-13 In het verslag van alle verenigingen opnemen dat er 

geen fietspad komt door het bos van Kilder naar Beek 

S. Dikker 

 

 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek: verslagen verder uitwerken H. Hofs 

Vernieuwen website Dorpsraad Cie. PR 

Bewonersparticipatie  

Afronding plan Steegseweg: speellocatie  

Koppelen websites verenigingen  

Communicatie Dorpsraad (naar buiten/nieuwsbladen etc.): agenderen op 

ons overleg.  

 

 

 

 


