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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d.   

7 september 2015 om  20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: 

Hans Hofs (voorzitter), Anita Gerritsen, Carlo Heuveling, Anita Derksen, 

Ellen van Hierden, José Miedema, Marian Trommelen, Susan Dikker (tot 21.00 uur) 

 

Afwezig: 

Harry Jansen, Henk Hermsen, Rene Derksen, Marcel van Bindsbergen  

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Hofs opent de vergadering en heet iedereen welkom. H. Jansen is in verband met 

ziekte afwezig.  

 

2. Notulen 18 april 2015 

Tekstueel/inhoudelijk: Akkoord.  

N.a.v.: 

* De start met de nieuwe website is gemaakt. B. Doornbosch heeft bij One.com de 

website/het frame gemaakt. M. Trommelen en S. Dikker gaan nu met de inhoud aan de 

slag. Bij een volgende vergadering zullen zij een keer laten zien hoe het er gaat zien.  

 

Actiepuntenlijst: 

28 okt-04: Afgehandeld.  
24 feb-02: Blijft staan.  
15 sep-01: Blijft staan.  
8 dec-01: Blijft staan, maar wel als PM punt.   
13 april-02: Blijft staan.  
8 juni-01: Afgehandeld.  
8 juni-02: Afgehandeld.  
8 juni-03: Afgehandeld. Vragen aan R. Derksen of hij gaat kijken naar het resultaat van de 
speeltuin Mr Vermeulenstraat.   
8 juni  04 t/m 08: Afgehandeld.  
8 juni-09: Bljift staan. H. Hofs heeft het aanvullende stuk over leefbaarheid nog niet 
gereed. Zodra dit gereed is zal het samen met het verslag van de bijeenkomst met alle 
verenigingen worden verzonden.  In het najaar zouden we weer een bijeenkomst met 
alle verenigingen gaan plannen (2x per jaar). Gedacht wordt dit medio/eind november te 
doen. Er moeten dan wel agendapunten zijn. Een onderwerp zou kunnen zijn het laten 
zien van de nieuwe website van de Dorpsraad en dan met elkaar bespreken of er ook 
links naar elkanders website moeten komen (gezamenlijke agenda). S. Dikker zal contact 
leggen met M. Jansen van de Volharding.  
8 juni 10 t/m 13: Afgehandeld.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken: 
- Verslag schoolroute Loerbeek-Beek: 

Er heeft een goed overleg tussen betrokken partijen plaatsgevonden. Een aantal 

plannen wordt nu door de Gemeente verder uitgewerkt en worden daarna wederom 
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besproken. Doel is voor het eind van dit jaar een aantal zaken opgepakt te hebben in 

het kader van de veilige fietsroute. Er dient nog wel besluitvorming plaats te vinden 

over het beschikbare budget.  

- Welstand en ruimtelijke kwaliteit Gemeente Montferland incl. reactie  

C. Heuveling namens de Dorpsraad: 

Ter informatie. De reactie van C. Heuveling is al verzonden naar de Gemeente.  

- Uitnodiging thema bijeenkomst nieuwe visie Gemeente Montferland: 

C. Heuveling en M. Trommelen willen hier wel naar toe gaan. Zij zullen zichzelf 

aanmelden bij de contactpersoon.  

- Vragenlijst tbv artikel Dorpsraad op gemeentepagina + foto maken van de 

complete Dorpsraad : 

De foto is vanavond gemaakt. Gezamenlijk nemen we de vragen door. M. Trommelen 

zal een voorstel reactie maken en deze voorleggen aan iedereen om nog aan te vullen. 

Daarna zal M. Trommelen het geheel versturen naar de Gemeente.  

- Toelichting plannen N335: 

Volgens de provincie zouden er geen toezeggingen gedaan zijn over een evaluatie van 

de verkeersveiligheid. De aanwezigen zijn er echter van overtuigd dat die toezegging 

gedaan is in een vergadering van de Dorpsraad in 2010 of 2011. Destijds is daarover 

ook een brief naar de provincie gestuurd. J. Miedema kijkt het na in de notulen van die 

tijdsperiode. E. van Hierden kijkt of zij bij de gemeente hierover nog iets kan vinden. 

H. Hofs en C. Heuveling spreken binnenkort Kees Fijnaut van de gemeente en zullen 

dit ter sprake brengen. Aan H. Jansen wordt gevraagd actie te ondernemen richting de 

provincie. Onafhankelijk van of er nu wel of niet toezeggingen van de provincie 

gedaan zijn, de dorpsraad vindt een evaluatie van de verkeersveiligheid noodzakelijk. 

Dat wordt nog een keer geïllustreerd door het overzicht van de wijkagent. Daarin staat 

“Op 9 augustus jl. wederom een ongeval fietser/auto op de kruising 

Zuidermarkweg/Arnhemseweg.” 

- Bericht op website van P. Jansen betr. St. Jansgildestraat: 

P. Jansen heeft zelf al contact gezocht met de Gemeente en hen inhoudelijk gesproken.  

- Uitnodiging voor workshop Goede zaken : 

Ter informatie.  

- Gratis informatiebijeenkomst brandveiligheid op 21 sept: 

N.v.t. 

- Uitnodiging informatiebijeenkomt BUUV Montferland 14 sept.  

N.v.t.  

- Uitnodiging workshop social media: 

M. Trommelen wil hier wel naar toe gaan en vraagt S. Dikker of zij ook interesse 

heeft. Zij zal even kijken naar de inhoud van de workshop.  

- Ontwerp beleidsplan spelen in Montferland; 

 

4. Stand van zaken commissies: 

- Welzijn 

Geen bijzonderheden.  

- Bouwzaken 

Plan Steegseweg, fase 2: wordt pas gestart als Steegseweg fase 1 nagenoeg 

gerealiseerd is.  

Het plan voor de uitkijktoren ligt ter inzage bij de gemeente. 
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- Publieke werken 

Geen bijzonderheden. 

- PR 

Geen bijzonderheden.  

 

5. Politiezaken 

Jammer dat de wijkagent niet aanwezig kon zijn, maar zijn overzicht met 

bijzonderheden wordt door allen zeer op prijs gesteld. 

 

6. Averhof 

Tot aan het eind van dit jaar blijft alles zoals het is. Woningbouwvereniging, 

gemeente, KBO en Dorpsraad zijn in overleg. De financiële gegevens van de 

exploitatie van Averhof zijn bekend. Er is een voorstel gemaakt hoe het financiële 

plaatje er voor de komende 10 jaar uit zou kunnen zien. Betrokken partijen bespreken 

dat met hun achterban.  

 

7. Vervolg brainstormsessies leefbaarheid 

(welke punten gaan we oppakken / uitkomsten brainstorm vormgeven in een 

notitie/stuk) 

Dit punt wordt verschoven naar de vergadering van oktober.  

 

8. Rondvraag/sluiting 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

Sluiting 
H. Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 

 

Agendapunt volgende vergadering: wisseling van bestuur 

Volgende vergadering is op 19 oktober a.s. 

 

 

Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 7 september 2015 

Actiepunt Onderwerp Wie 

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 

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; 

heeft plaatsgevonden.  

M. Bindsbergen 
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- 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 

8 juni-09 Leefbaarheid Beek en Loerbeek: concept verslagen 

verder vormgeven en door S. Dikker laten toevoegen 

aan verslag bijeenkomst alle verenigingen 

H. Hofs 

7 sept-01 Contact leggen met M. Jansen van Volharding over 

bijeenkomst alle verenigingen najaar 2015 

S. Dikker 

7 sept-02 Tekstvoorstel antwoorden Dorpsraad op de 

gemeentelijke pagina en allen hierop reageren.  

M. Trommelen 

7 sept-03 Plannen evaluatie N335: nakijken in oude 

notulen/brieven of gemaakte afspraken terug te vinden 

zijn. Dit onderwerp ook bespreken met K. Fijnaut en 

verzoek aan H. Jansen contact te leggen met de 

provincie om een evaluatie te plannen ivm de 

verkeersveiligheid 

E. van Hierden 

J. Miedema 

 

H. Hofs 

C. Heuveling 

H. Jansen 

 

Pm-punten: 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek: verslagen verder uitwerken H. Hofs 

Vernieuwen website Dorpsraad Cie. PR 

Bewonersparticipatie Allen 

Koppelen websites verenigingen Allen 

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

ons overleg.  

Allen 

Bewaken dat er een definitief plan inrichting Sint Jansgildestraat bij de 

gemeenteraad wordt ingediend. 

Allen 

Kijkje nemen bij Mr Vermeulenstraat of alle acties nu zijn uitgevoerd R. Derksen 

Standpunt gemeente laten weten aan de Dorpsraad zodra evaluatie van 

de buurtpakketten heeft plaatsgevonden 

E. van Hierden 

 

 

 


