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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d.   

30 november 2015 om  20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: 

Harry Jansen (voorzitter), Carlo Heuveling, Hans Hofs, Jurgen Thijssen, Anita Derksen, José 

Miedema, Marian Trommelen, Rene Derksen, Ellen van Hierden en  Susan Dikker  

 

Afwezig: 

Anita Gerritsen, Henk Hermsen, Marcel van Bindsbergen 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

H. Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

Speciaal welkom aan J. Thijssen.  J.Thijssen treedt toe tot de Dorpsraad van Beek en 

Loerbeek. J. Thijssen is werkzaam bij de Gemeente Rheden als assistent beheerder 

begraafplaatsen. J. Thijssen hecht veel waarde aan bewonersparticipatie en wil graag 

een steentje bijdragen deze bewonersparticipatie binnen Beek en Loerbeek verder 

vorm te geven in samenwerking met de gemeente.  

 

2. Notulen en actiepunten overleg 19 oktober jl. 

Tekstueel/inhoudelijk/n.a.v.: Akkoord. 

 

Actiepuntenlijst: 

24 feb-01: Blijft staan. H. Hofs heeft contact gehad met K. Fijnaut hierover. K. Fijnaut 

doet navraag en komt hierop terug bij H. Hofs. Het is belangrijk dat er een overleg 

wordt gepland tussen de gemeente, de provincie, de politie en de Dorpsraad.  

15 sept-01: Blijft staan. S. Dikker zal telefonisch contact zoeken met C. Krechting. Op 

de gestuurde mail is geen reactie geweest, wellicht was dit een verkeerd mailadres. 

13 april-02: Blijft staan.  

8 juni-09: PM-lijst. Vervolg leefbaarheid naar de PM-lijst.  

7 sept-01: Afgehandeld. S. Dikker heef t hierover mailcontact gehad met M. Jansen. 

Akkoord de bijeenkomst te verschuiven naar het voorjaar van 2016.  

7 sept-03: Vervalt. Dit punt samenvoegen met agendapunt 24 feb-02.  

19 okt-01: Afgehandeld. S. Dikker heeft navraag gedaan bij E. van Hierden. Er zijn 

nog geen ervaringen vanuit andere verenigingen/dorpsraden met het opzetten van 

vrijwilligersbanken.  

19 okt-02: Afgehandeld. Marian Trommelen licht toe: van de subsidie voor het 

afkoppelen van regenwater wordt weinig gebruik gemaakt. De planning voor het 

algemeen onderhoud aan de riolering is niet de notitie opgenomen.  

19 okt-03: Afgehandeld.  

19 okt-04: Afgehandeld.  

19 okt-05: Blijft staan.  Een aantal leden van de Dorpsraad moet nog een stukje over 

zichzelf aanleveren ten behoeve van de website. Dit zijn H. Hermsen, R. Derksen en  

J. Thijssen.  

S. Dikker zal aan M. Jansen vragen of de activiteiten van de kalender Volharding 

overgenomen mogen worden op de kalender van de Dorspraad. De Gemeente heeft 

vanuit haar website ook een link naar de website van onze Dorpsraad. E. van Hierden 
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zal deze link aan laten passen.  

19 okt-06: Afgehandeld.  

19 okt-07: Blijft staan.  De pomp bij de speellocatie Mr. Vermeulenstraat werkt niet 

goed. De plaat onder de pomp is niet goed. Ook is de vraag gesteld of er bijv. een 

boomstam kan worden neergelegd, welke als bankje kan fungeren. De beplanting 

wordt waarschijnlijk ook aangepast. Hier komt de gemeente nog op terug. 

 

3. Binnengekomen stukken: 
- Hartveilig Wonen: Ter informatie.  

- Brief en reactie op brief  L. Reijers d.d. 12 november 2015: De binnengekomen brief 

van L. Reijers is behandeld en er is vanuit de Dorpsraad een schriftelijk reactie 

gegeven aan L. Reijers.  

- Reactie E. van Hierden betr. eikels op de wegen: ter informatie.  

- Reactie E. van Hierden betr. speellocaties Mr. Vermeulenstraate en Steegseweg: ter 

informatie.  

- Definitief standpunt werkgroep veilige schoolroute: ter informatie. De veilige 

fietsroute voor de Loerbeekse kinderen is nu via de Den Hamweg. Er wordt een 

onverplicht fietspad aangelegd aan een gedeelte van de Sint Jangildestraat. Dit is snel 

te realiseren. De verlichting dient nog aangepast te worden en er is nog een 

kapvergunning aangevraagd voor een boom.  

- Vaststelling 3
e
 wijziging welstandnota gemeente Montferland; C. Heuveling zal dit 

document bestuderen.  

 

4. Invulling/verdeling binnen ons bestuur 

Hans Hofs zal het voorzitterschap van Harry Jansen over gaan nemen.  

Marian Trommelen zal optreden als vice voorzitter.  

 

De verdeling van de commissies wordt als volgt: 

- Commissie Welzijn: 

Jose Miedema, Anita Gerritsen, Henk Hermsen en Anita Derksen 

 

- Commissie Publieke werken en Bouwzaken: Carlo Heuveling, Rene Derksen en 

Jurgen Thijssen 

 

- Commissie PR: Hans Hofs, Marian Trommelen en Susan Dikker 

 

5. Stand van zaken Averhof 

H. Hofs en H. Jansen hebben een overleg gehad met I. Wolsing en K. Aaldering van 

Gemeente Montferland over de toekomst en alle ontwikkelingen rondom Averhof. 

Afspraak is gemaakt dat het komende half jaar (tot medio 2016) Averhof in ieder 

geval nog open blijft. In deze tussenliggende tijd dient er een exploitatie voorstel te 

komen. Hier is de Denktank Averhof volop bezig. Alle kosten dienen inzichtelijk te 

worden gemaakt. Een onafhankelijk extern adviesburo zal het voorzitterschap van de 

Denktank Averhof op zich gaan nemen. Gemeente Montferland heeft goede 

ervaringen met dit externe adviesburo. 

 

 



website: www.dorpsraadbeekloerbeek.nl 

email: dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com  

 

 

 

 

De volgende activiteiten zullen het komende half jaar voortgezet worden in Averhof: 

- warme maaltijden vanuit Welcom 

- computercursus 

- bloed prikken 

De yogalessen zullen geen doorgang meer vinden in Averhof, dit in verband met de 

terugloop van het aantal yoga deelnemers.  

 

6. Kerstkaart 2015 
S. Dikker laat de concept kerstkaart 2015 zien. De kerstkaart kan worden gedrukt.  

S. Dikker zal het bestand mailen naar E. van Hierden. Zodra de kerstkaarten gedrukt 

zijn, kunnen deze worden opgehaald bij het gemeentehuis in Didam.  

 

7. Gezamenlijke bijeenkomst met alle verenigingen 
S. Dikker heeft contact gehad per mail met M. Jansen om in het voorjaar van 2016 

weer een gezamenlijke bijeenkomst met alle verenigingen te plannen. Er moeten dan 

wel voldoende agendapunten zijn.  

Agendapunten vanuit Volharding zijn: 

- Samenwerking tijdens 11 dorpen tour 

- Vrijwilligersbank 

- Beheer van geluidsinstallatie 

- Dorpshuis/clubgebouw 

Afgesproken wordt dat alle verenigingen de agendapunten die zij geagendeerd hebben 

zelf toelichten tijdens het overleg.  

In overleg met Volharding zal een datum worden gepland (bij voorkeur een 

woensdagavond).  

 

8. Rondvraag 

- Bij het volgend overleg op 18 januari a.s. zal Rene Derksen afwezig zijn.  

 

9. Sluiting 
H. Jansen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 30 november 2015 

Actiepunt Onderwerp Wie 

24 feb-02 Afspraak maken tussen Provincie, Gemeente 

Montferland, Dorpsraad en politie over groot onderhoud 

aan de weg + evaluatie N335. M. van Bindsbergen zal 

nakijken hoeveel ongevallen er nu zijn geweest 

H. Hofs 

 

 

M. van Bindsbergen 

15 sept-01 Telefonisch contact zoeken 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 

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

waarom je zitting hebt genomen in de Dorpsraad 

J. Thijssen,  

H. Hermsen en  

R. Derksen 

19 okt-07 Stand van zaken aanpassingen speellocatie Mr. 

Vermeulenstraat 

E. van Hierden 

30 nov-01 Navraag bij M. Jansen van Volharding of de activiteiten 

kalender Volharding overgenomen mogen worden op de 

website van de Dorpsraad 

S. Dikker 

30 nov-02 Link vanuit website Gemeente Montferland naar onze 

Dorpsraad aan laten passen ivm nieuw webadres 

E. van Hierden 

30 nov-03 Vaststelling 3
e
 wijzging welstandsnota gemeente 

Montferland bestuderen 

C. Heuveling 

30 nov-04 Kerstkaart 2015 mailen en laten drukken S. Dikker en  

E. van Hierden  

30 nov-05 Datum gezamenlijke bijeenkomst met alle verenigingen  

in het voorjaar plannen 

Allen 

 

 

Pm-punten: 

Leefbaarheid Beek en Loerbeek: verslagen verder uitwerken H. Hofs 

Bewonersparticipatie: in 2016 op de agenda van de Dorpsraad zetten 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 

Openbare vergadering Dorpsraad beleggen in 2016 (allen nadenken 

over onderwerpen) 

Allen 

 


