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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d.   

29 februari 2016 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: 

Hans Hofs (voorzitter), Carlo Heuveling, Jurgen Thijssen, José Miedema,  

Anita Gerritsen, Marian Trommelen, Ellen van Hierden, Rene Derksen, Henk Hermsen en  

Susan Dikker  

 

Afwezig: 

Anita Derksen, Marcel van Bindsbergen  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

M. Trommelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

H. Hofs is iets later aanwezig bij dit overleg, dit in verband met overleg met de 

denktank van Averhof.  

.  

 

2. Notulen en actiepunten overleg 18 januari 2016 

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

* C. Heuveling was niet aanwezig, hij was ziek. A. Gerritsen was wel aanwezig.  

* De heer Vonk moet zijn mevrouw Vonk.  

 

Actiepuntenlijst: 

24 feb-02: Blijft staan. M. van Bindsbergen heeft het aantal ongevallen laten weten per 

mail. H. Hofs zal een afspraak gaan plannen.  

15 sept-01: Afgehandeld. E. van Hierden zal de contactpersoon binnen de gemeente 

voor EHBO cursussen nog doorgeven, zodat C. Krechting met haar contact kan 

leggen. Waarschijnlijk zal er geadverteerd moeten gaan worden.  

S. Dikker zal aan T. Jansen laten weten dat hij zichzelf moet melden bij C. Krechting 

dat hij graag wil deelnemen aan de AED cursus.  

13 april-02: Blijft staan, zijn actiepunten van M. van Bindsbergen.  

19 okt-05: Afgehandeld. Iedereen heeft nu een stukje over zichzelf geschreven, dit 

staat op de website.  

19 okt-07: Afgehandeld. Problemen met de pomp zijn nog niet opgelost. Er volgen 

nog aanpassingen in het reeds aangelegde groen.  Dit zijn allemaal onderwerpen die 

bij het reguliere onderhoud horen. R. Derksen zal dit bewaken.  

30 nov-01: Blijft staan.  

30 nov-02: Blijft staan. E. van Hierden zal hier naar kijken. Postbusnummer van de 

Dorpsraad is opgezegd. H. Hofs wordt nu de contactpersoon voor de gemeente. Het 

privé-adres van S. Dikker zal gebruikt worden als postadres voor de Dorpsraad.  

18 jan. 01 t/m 04: allen afgehandeld.  

 

PM-punten: 

* Bewaken dat er een definitief plan Sint Jansgildestraat bij de gemeenteraad wordt 

ingediend: Dit punt kan van de PM-lijst af. De gemeente heeft dit plan afgewezen.  
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3. Politiezaken 

M. van Bindsbergen is niet bij dit overleg aanwezig maar hij heeft wel een mail 

gestuurd met de stand van zaken: 

- Het 1000 ogen project neemt een flinke vlucht. R. Groenen en A.Vonk hebben al 

flink wat deelnemers. Voorthekke uit de Pater Gerritsenstraat gaat ook aan de slag. 

- Het plan is dat Aannemersbedrijf Van Geemen voor de bouwvak gaat beginnen bij 

Het Uitzicht.  

- M. van Bindsbergen heeft nog niet met de heer Cox gesproken, is een lastige draai 

hoek Arnhemseweg / Weemstraat / Peter Meisterstraat, maar remt ook mooi af. Dit 

alles heeft voor- en nadelen. Niets mee doen of helemaal anders inrichten.  

M. van Bindsbergen zoekt nog contact met de heer Cox.  

 

4. Binnengekomen stukken: 

* Informatie betreffende BUUV: het idee ontstaat om tijdens een Openbare 

Vergadering van de Dorpsraad een presentatie BUUV te laten verzorgen.  

* Onkosten Dorpsraad 2015: alles is afgehandeld door H. Hermsen en goed binnen het 

budget gebleven.  

* Combi-functies: ter informatie.  

* Whatsapp groepen buurtpreventie / 1000 ogen project: De whatsapp groepen is een 

onderdeel van het 1000 ogen project. Stickers voor het 1000 ogen project kunnen 

afgehaald worden bij de balie van het gemeentehuis in Didam. Dit heeft S. Dikker 

laten weten aan C. Vonk, is ook al opgehaald. De voorwaarden voor de whatsapp 

groepen zijn op te vragen bij de politie. Verzoek aan M . van Bindsbergen is of hij nog 

uitgebreidere informatie hierover wil mailen naar S. Dikker. Wellicht is het 1000 ogen 

project ook een mooi onderwerp voor een Openbare Vergadering van de Dorpsraad en 

zou M. van Bindsbergen hier eventueel een toelichting op kunnen geven.  

* Ambassadeurs voor glasvezel in het buitengebied. De vraag is wat er exact verwacht 

wordt van de ambassadeurs voor glasvezel in het buitengebied. E. van Hierden zal dit 

nagaan binnen de gemeente en er dan op terugkomen. De bedoeling is in ieder geval 

dat er geïnventariseerd wordt hoeveel mensen glasvezel in het buitengebied willen 

hebben. Er zal ook een bijeenkomst georganiseerd worden met betrokkenen.  

R. Derksen geeft aan dat er vanuit de Plattelandsraad al wel een ambassadeur is 

aangewezen. De Dorpsraad wil zich hier ook verder in verdiepen, maar wil eerst ook 

weten wat er exact van hen wordt verwacht en wat onze rol hierin kan zijn.  

 

5. Gezamenlijke bijeenkomst met alle verenigingen 

S. Dikker heeft aan M. Jansen van Volharding de vraag gesteld op welke avond deze 

bijeenkomst het beste georganiseerd kan worden. Gekozen wordt voor een 

woensdagavond. S. Dikker heeft een datum gemaild naar M. Jansen maar hier nog 

geen reactie op gekregen. De bijeenkomst plannen in maart wordt nu te kort dag, geeft 

S. Dikker aan. Verenigingen hebben dan te weinig voorbereidingstijd. Er wordt nu 

gekozen voor woensdag 20 april a.s. M. Trommelen zal deze datum voorleggen aan 

M. Jansen en hem benaderen zodat deze datum snel definitief kan worden gemaakt.  

S. Dikker draagt zorg voor de uitnodigingen.   
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Agendapunten vanuit de Dorpsraad zijn: 

Averhof 

Eventueel verfraaien dorpsplein 

Leefbaarheid 

Beheer geluidsinstallatie 

Op 4 april a.s. heeft de Dorpsraad nog een vergadering, we kunnen dan onze punten 

goed voorbereiden en de agenda samenstellen aan de hand van de binnengekomen 

agendapunten.  

 

6. Averhof 

H. Hofs geeft een toelichting op de gesprekken die onlangs weer hebben 

plaatsgevonden. Het financiële plaatje Averhof is nog steeds niet duidelijk. De 

bedoeling is dat er een oplossing/toekomstplaatje komt voor de lange termijn (10 jaar). 

Voor 1 juli 2016 dient er duidelijkheid te zijn. De bedoeling is dat er meer activiteiten 

in Averhof plaats gaan vinden, dit levert dan in ieder geval inkomsten op. Iedereen 

dient hiervan het gezamenlijke belang in te zien, dit wordt nog als lastig ervaren.  

 

7. Rondvraag 

* H. Hofs maakt de complimenten aan degenen die zich in hebben gezet voor het 

artikel in het Montferland Journaal, betreffende wisseling voorzitterschap Dorpsraad 

Beek en Loerbeek. Het is goed hier enige publiciteit aan gegeven te hebben 

* Zandwinning Byvanckweg; het probleem is niet de komst van de zandwinning. Het 

feit dat er dagelijks 100 vrachtwagens de weg op moeten en dit gevaren oplevert voor 

de fietsende kinderen richting Didam is het grootste knelpunt. De verkeersveiligheid is 

hierbij van groot belang. Aangezien deze zandwinning Byvanckweg niet binnen ons 

gebied (Beek en Loerbeek) valt, zullen wij als Dorpsraad dit niet verder oppakken.  

S. Dikker zal wel een mail naar het College van B & W voorbereiden met een cc naar 

E. Sloot. In de mail zullen we aangeven dat voor de meest veilige oplossing gekozen 

moet worden voor de fietsende kinderen. Wij zullen het college verzoeken dat zij de 

verkeersveiligheid meenemen in de afweging van de plannen. De wegbeheerders van 

de Provincie en de gemeente zullen dit verder moeten .  

* In de Kerkhuisstraat is het 1e gedeelte voorzien van grasblokken en verderop niet 

meer. Wat is hier de reden van? Aangegeven wordt dat deze vraag gesteld kan worden 

aan het Klant Contact Centrum van de gemeente, via de website.  

* J. Thijssen informeert of de nieuwe fietsroute al is opgenomen in de strooiroute. Dit 

is wel het geval.  

* R. Derksen informeert of er al meer bekend is over het opknappen van de 

Didamseweg. Deze zou heringericht worden tot aan de Beekseweg en er zou een 30 

km zone komen? E. van Hierden vraagt dit na binnen de gemeente.  

* De wethoudster, Tanja Loeff, zou wel een keer aan willen sluiten bij onze Dorpsraad 

vergadering. Wellicht is het een idee haar uit te nodigen voor de Openbare 

Vergadering van de Dorpsraad. Deze willen we plannen in het najaar. H. Hofs geeft 

aan ook wel een keer met haar te willen brainstormen over de verschillende vormen 

van commissie/dorpsraden/wijkraden die actief zijn. In Zeddam is bijv. onlangs een 

klankbordgroep opgericht, de Dorpsraad is daar opgeheven. In onze omliggende 

dorpen wordt er verschillend invulling gegeven aan dit soort taken. Wat gaat goed en 
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wat juist niet?  

 

8. Sluiting 
H. Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 29 februari 2016 

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 en 

neemt contact op met H. Hofs voor het plannen van een 

afspraak.  

H. Hofs 

 

 

M. van Bindsbergen 

15 sept-01 Aan T. Jansen laten weten dat hij zelf contact moet 

leggen met C. Krechting over deelname aan de AED 

cursus. E. van Hierden zal contactpersoon EHBO 

binnen de gemeente nog doorgeven. Dan kan C. 

Krechting contact met haar leggen, bijv. om te 

adverteren. 

S. Dikker 

 

 

 

E. van Hierden 

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. 

- Informatie 1000-ogen project naar S. Dikker mailen 

- Grote blokken die in de berm/bocht zijn gelegd bij de 

indraai Weemstraat/Peter Meisterstraat; contact 

opnemen met Gemeente en de heer Kox 

M. Bindsbergen 

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 

29 feb-01 Beleggen openbare vergadering Dorpsraad in het najaar: 

datum vaststellen en eventuele agendapunten zijn: 

- Presentatie BUUV door de gemeente 

- Presentatie 1000 ogen project door de politie 

Allen 

29 feb-02 Navragen wat er exact wordt verwacht van de 

ambassadeurs voor glasvezel buitengebied 

E. van Hierden 

29 feb-03 Uitnodigingen bijeenkomst verenigingen versturen S. Dikker 

29 feb-04 Contact met M. Jansen van Volharding of datum 20 

april akkoord is voor bijeenkomst alle verenigingen 

M. Trommelen 

29 feb-05 Mail aan College B & W betr. zandwinning 

Byvanckweg en het in acht nemen van de 

verkeersveiligheid voor de fietsende kinderen 

S. Dikker 

29 feb-06 Navraag doen of er al meer bekend is over het 

opknappen Didamseweg 

E. van Hierden 
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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.): continue 

proces.  

Allen 

Standpunt gemeente laten weten aan de Dorpsraad zodra evaluatie van 

de buurtpakketten heeft plaatsgevonden 

E. van Hierden 

 


