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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d.   

19 oktober 2015 om  20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: 

Harry Jansen (voorzitter), Anita Gerritsen, Carlo Heuveling, Anita Derksen, José Miedema, 

Marian Trommelen, Henk Hermsen, Rene Derksen, Marcel van Bindsbergen, Susan Dikker  

 

Afwezig: 

Hans Hofs, Ellen van Hierden 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Inloopspreekuur 

* Theo Jansen is aanwezig bij het inloopspreekuur. Op het moment dat Theo Jansen 

stopte met de Doprsraad heeft hij aangegeven op persoonlijke titel graag nog de 

vrijwilligersbank op te willen zetten. Theo geeft aan dat het opzetten van de 

vrijwilligersbank een grote klus is en om diverse redenen heeft hij daar momenteel 

geen tijd voor. Allen respecteren dit besluit en bedanken Theo voor het feit dat hij dit 

persoonlijk komt toelichten. Afgesproken wordt het onderwerp “opzetten 

vrijwilligersbank” te agenderen voor het gezamenlijk overleg met alle verenigingen. 

Het is zeer wenselijk dat er vanuit diverse verenigingen enkele personen opstaan om 

dit gezamenlijk op te gaan pakken. Er is een structureel tekort aan vrijwilligers en 

daarom goed dit wel op te pakken. De vraag is of andere dorpen al ervaringen hebben 

met een vrijwilligersbank. S. Dikker zal deze vraag neerleggen bij 

 E. van Hierden.  

* Theo Jansen vraagt of er nog een cursus AED wordt georganiseerd. Hij wacht hier al 

erg lang op en wil graag deze cursus in Beek volgen. Ook is de vraag of er nog een 

kinder EHBO wordt georganiseerd. S. Dikker zal een mail sturen naar C. Krechting 

hierover. Theo Jansen wordt bedankt voor zijn toelichting.  

 

3. Notulen 7 september 2015 

Tekstueel/inhoudelijk: Akkoord.  

 

Actiepuntenlijst: 
24 feb-02: Blijft staan.  

15 sept-01: Blijft staan. S. Dikker onderneemt actie. 

13 april 02: Actiepunten politiezaken: 

- Snelheidscontroles Sint Jansgildestraat zijn uitgevoerd, wellicht nog een keer herhalen.  

- Dragen van hesjes fietsende kinderen Loerbeek: M. van Bindsbergen heeft dit idee 

voorgelegd aan school, het is aan hen dit idee ook uit te voeren.  

- Rotonde training: heeft plaatsgevonden en was een succes.  

- Parkeerplaats links naar de parkeerplaats van de leraren: Nog niet opgepakt. Gaat  

M. van Bindsbergen mee aan de slag. 

- Uitrijden bij de parkeerplaats huisarts: het idee wordt geopperd hier 1 richting van te 

maken en een grote spiegel te plaatsen. Momenteel is het niet overzichtelijk en dus niet 

veilig. M. van Bindsbergen gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn.  

8 juni-09: Blijft staan.  
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7 sept-01: Blijft staan. Bedoeld wordt hier de bijeenkomst van eind 2015 te verplaatsen 

naar voorjaar 2016. S. Dikker neemt hierover contact op met M. Jansen van de 

Volharding.  

7 sept-02: Afgehandeld. 

7 sept-03: Blijft staan. E. van Hierden heeft een brief in het archief gevonden waarin de 

afspraak is gemaakt dat er na 3 jaar geëvalueerd zal worden. S. Dikker zal deze brief naar 

allen doorsturen. M. van Bindsbergen zal proberen boven tafel te krijgen hoeveel 

ongevallen er nu exact zijn geweest. H. Jansen zal daarna actie ondernemen om te komen 

tot een afspraak.  

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken: 

- Ontwerp gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 

M. Trommelen zal het ontwerp bestuderen en indien er vragen zijn hierop reageren.  

- Tevredenheidsenquete Wijk en Kerngericht werken 

Afgesproken wordt dat J. Miedema en C. Heuveling deze enquête invullen.  

- Terugkoppeling campagnemaand Wijk en kerngericht werken: is ter informatie aan 

allen verstuurd.  

- Uitnodiging jubileumfeest ’t Heuveltje 29 oktober a.s.: H. Hermsen en H. Jansen 

zullen naar het jubileumfeest gaan.  

 

5. Stand van zaken commissies: 

Welzijn 

Geen bijzonderheden.  

Bouwzaken 

Geen bijzonderheden. 

Publieke werken 

* Op 27 oktober a.s. vindt er een overleg plaats met de werkgroep veilige schoolroute 

en de gemeente. Hier zal een plan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 

werkgroep. C. Heuveling en H. Hofs zijn aanwezig.  

* R. Derksen heeft gesproken met P. Jansen van Carnavalsvereniging De Dosvlegels. 

Het verzoek is via E. van Hierden neerlegd bij de Gemeente of zij 

snoeiwerkzaamheden willen verrichten aan de Sint Jansgildestraat, zodat er ook in 

Beek en Loerbeek een carnavalsoptocht kan zijn met mooie (volledige) wagens.  

* R. Derksen geeft aan dat de er gesnoeid is in de speeltuin van de  

Mr Vermeulenstraat en dat het gras is gemaaid. Aan de pomp is nog niets gedaan. In 

de speeltuin is geen bank en geen prullenbak aanwezig.  

* Het onderhoud/maaien plan Steegseweg vindt ook nog wisselend plaats en gebeurt 

niet volledig. Ook is de vraag gesteld of er nog aanplanting komt aan het begin van de 

Potstal (bij de t-splitsing Sint Martinusstraat). 

S. Dikker zal informeren bij E. van Hierden of een ambtenaar samen met R. Derksen 

de twee speellocaties wil bezoeken.  

PR 

Geen bijzonderheden.  

 

6. Politiezaken 

Aangegeven wordt dat er momenteel extreem veel eikels op de wegen liggen. 

Bewoners zijn er zelf verantwoordelijk voor de stoep schoon te houden. De gemeente 

is verantwoordelijk voor de straten. S. Dikker zal bij E. van Hierden informeren of 
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hier extra aandacht voor is.  

 

7. Opzetten nieuwe website 

M. Trommelen laat op het scherm de nieuwe opzet website van de Dorpsraad zien.  

B. Doornbosch heeft aan S. Dikker en M. Trommelen uitleg gegeven over het maken 

van de website en zij kunnen er nu zelf mee aan de slag. De Dorpsraad kan nu ook zelf 

de website beheren en actueel houden.  

De kleuren kunnen nog aangepast worden. Er zullen geen privéadressen worden 

geplaatst van de leden. S. Dikker vraagt of iedereen een kort stukje over zichzelf wil 

schrijven wat de motivatie is om in de Dorpsraad zitting te nemen. Iedereen zal dit zo 

snel mogelijk doen. Als de kerstkaart wordt verstuurd willen we online zijn.  

 

8. Averhof 

H. Jansen licht in het kort de stand van zaken ontwikkelingen Averhof toe. Er zijn nog 

geen concrete stappen gezet. Op de inhoud kan niet verder worden ingegaan.  

 

9. Vervolg brainstormsessies leefbaarheid 

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

notitie/stuk) 

Dit punt wordt verschoven naar een volgende vergadering. .  

 

10. Rondvraag/sluiting 

* Anita Derksen en Jose Miedema geven aan omstreeks medio 2016 te willen stoppen 

met de Dorpsraad. Harry Jansen heeft ook aangegeven te willen stoppen, hij wil 

stoppen per januari 2016. Er zal nu nagedacht moeten worden wie het voorzitterschap 

op zich gaat nemen. Volgend overleg komen we hierop terug, iedereen denkt hierover 

na. Jurgen Thijssen heeft bij Harry Jansen aangegeven te willen gaan deelnemen in de 

Dorpsraad.  

*. Het voorstel is de bijeenkomst met alle verenigingen te gaan plannen in het voorjaar 

van 2016 (als er voldoende bespreekpunten zijn). S. Dikker neemt contact op met  

M. Jansen van Volharding.  

 

11. Sluiting 
H. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 19 oktober 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 of er nog een Kinder EHBO 

wordt georganiseerd en een cursus AED en T. Jansen 

hierover informeren 

S. Dikker 

13 april-02 Actiepunten/politiezaken  

- Overleggen met school: parkeerplaats links naast de 

parkeerplaats van de leraren. Daar niet meer parkeren 

ivm onvoldoende zicht bij het uitrijden. 

- Uitrit bij huisartsen: misschien 1 richting van maken 

en een grote spiegel plaatsen? M. van Bindsbergen 

bekijkt de mogelijkheden. 

M. Bindsbergen 

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: voorstel 

deze bijeenkomst te verplaatsen naar voorjaar 2016.  

S. Dikker 

7 sept-03 Plannen evaluatie N335: Afsprakenbrief betr. een 

evaluatie is gevonden door E. van Hierden. S. Dikker 

zal deze mailen naar allen. M. van Bindsbergen zal 

nakijken hoeveel ongevallen er nu zijn geweest.  

Contact leggen met Provincie om de evaluatie te 

plannen.  

S. Dikker 

M. van Bindsbergen 

H. Jansen 

19 okt-01 Bij E. van Hierden de vraag neerleggen of andere 

dorpen al ervaringen hebben met een vrijwilligersbank 

S. Dikker 

19 okt-02 Ontwerp gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 

bestuderen en indien er vragen zijn deze stellen aan de 

gemeente 

 

M. Trommelen 

19 okt-03 Enquête wijk- en kerngericht werken invullen J. Miedema en  

C. Heuveling 

19 okt-04 Bij E. van Hierden de vraag neerleggen of er extra 

onderhoud plaatsvindt nu de wegen erg vol liggen met 

eikels, dit in het kader van de veiligheid 

S. Dikker 

19 okt-05 Een kort stukje over jezelf schrijven met de motivatie 

waarom je zitting hebt genomen in de Dorpsraad 

Allen 

19 okt-06 Nadenken over voorzitterschap Dorpsraad Allen 

19 okt-07 Bij E. van Hierden de vraag neerleggen of een 

ambtenaar van de gemeente samen met R. Derksen de 

twee speellocaties wil bezoeken 

S. Dikker 
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Pm-punten: 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek: verslagen verder uitwerken H. Hofs 

Vernieuwen website Dorpsraad / koppelen websites verenigingen Cie. PR 

Bewonersparticipatie 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 

Standpunt gemeente laten weten aan de Dorpsraad zodra evaluatie van 

de buurtpakketten heeft plaatsgevonden 

E. van Hierden 

 

 

 


