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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 4 april 2016 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig: Anita Gerritsen, Rene Derksen, Hans Hofs, Carlo Heuveling, Marian Trommelen,  

Jurgen Thijssen en Jose Miedema 

Aanwezig: Marcel van Bindsbergen 

Afwezig: Anita Derksen, Ellen van Hierden; Susan Dikker, Henk Hermsen 

Notulen gemaakt door: Marian Trommelen 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Ter vaststelling: 

- Notulen en actiepunten overleg 26 februari jl. 

 Op de Kerkhuisstraat, ter hoogte van de Pinksterbloemstraat, zou een fiets 

gemaakt worden van fluorescerende verf. Dat is nog steeds niet gebeurd. 

Navragen bij Ellen. 

 Actiepunt politiezaken apart punt op de agenda 

 

3. Binnengekomen stukken 

 Verkoop van reststroken: ter kennisgeving aangenomen 

 Nieuw beleid Wijk- en kerngericht werken en tevredenheidenquête: ter 

kennisgeving aangenomen 

 Ontwikkeling zandwinning Byvanckweg (artikel in Stem van Montferland): 

concept brief zandwinning namens de dorpsraad akkoord, kan verstuurd 

worden. 

 Toelichting ambassadeurs glasvezelnet: ter kennisgeving aangenomen; regelt 

de gemeente zelf 

 Nieuwsbrief combinatiefuncties maart 2016: ter kennisgeving aangenomen 

 Workshop vrijwilligers brandveiligheid, EHBO: ter kennisgeving aangenomen. 

 

4. Politiezaken 

 Parkeren voor school: actiepunt blijft staan. 

 Uitrit huisartsen: actiepunt blijft staan 

 Informatie 1000-ogen-project: Marcel is in de veronderstelling dat hij die 

informatie naar het secretariaat gestuurd heeft. Wij kijken na of we het 

ontvangen hebben, anders vragen we Marcel nogmaals, via e-mail. 

 Indraai Weemstraat / Peter Meisterstraat: Marcel heeft met de heer Kokx 

gesproken. Afgehandeld. 

 

5. Voorbereiden / maken agenda voor de gezamenlijke bijeenkomst met alle 

verenigingen op 20 april 2016 

 

Punten dorpsraad doorgesproken. 

 Vrijwilligersbank: Theo Jansen heeft aangegeven dat niet meer te willen doen. 

Er wordt bij de andere verenigingen gevraagd wie er belangstelling voor heeft 

en wie mee op wil zetten. Marian zoekt in de oude notulen informatie op 

hoever de plannen al geconcretiseerd zijn door Theo Jansen. 
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 Leefbaarheid Beek – Loerbeek: wordt gecombineerd met het dorpsplein. 

 Wat zouden we willen met het dorpsplein? 

 Wat vinden we van de inrichting? 

 Meedenken over sierverlichting 

 Toekomst Averhof: Hans zal stand van zaken vertellen. 

Het aantal aanmeldingen is laag. 

Marian probeert nog een artikel in de krant te krijgen, misschien komen daar nog 

mensen op af. 

Opstelling zoals voorgesteld door Susan is prima. 

 

6. Terugkoppeling informatieavond betr. Didamseweg (H. Hofs en Rene Derksen zodra 

aanwezig) 

Opkomst bij de informatieavond was goed. 

Het is een 30km-zone en dat wil de gemeente nu ook zo gaan inrichten. 

Aanwonenden konden ideeën inbrengen. 

 Kruising met Komperweg blijft hetzelfde 

 Kruising met Noorder- en Zuidermarkweg is ruim, maar onoverzichtelijk door 

de heggen. 

 Loskoppeling riool afval / regenwater komt er niet. 

 Er komen wegversmallingen, maar het moet nog wel toegankelijk zijn voor 

bedrijfsvoertuigen / landbouwvoertuigen 

 Drempels gaan eruit 

Gemeente gaat een plan maken en komt erop terug bij de aanwonenden. 

 

7. Stand van zaken toekomst Averhof 

Denktank is ongeveer 4 weken geleden bij elkaar geweest. 

Er is de richting van een compromis gekozen. 

KBO gaat het pand huren van Plavei; KBO gaat het 5 jaar exploiteren. De huismeester 

gaat betaald worden door de KBO. 

Bij de gemeente kan subsidie gevraagd worden voor activiteiten, niet voor huisvesting. 

Zo geeft de gemeente subsidie voor ontmoetingen aan degenen die dat organiseren. 

Voorbeeld: huiskamerfunctie voor iedereen (kopje koffie kopen, praatje maken, 

kaartje leggen), waardoor mensen minder snel naar de zorg van de gemeente gaan. 

Standpunt van de dorpsraad: zaken voor de eerstkomende periode van 5 jaar zijn 

geregeld. Belangrijk is om in gesprek te blijven voor de langere termijn (wat gebeurt 

er na die 5 jaar). 

 

8. Rondvraag 

Openbare vergadering in het najaar van 2016: 

 16 november 2016 

 In de Averhof? 

 

9. Sluiting 

H. Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 4 april 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 

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 

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:  

- 16 november 2016 

Eventuele agendapunten zijn: 

- Presentatie BUUV door de gemeente 

- Presentatie 1000 ogen project door de politie 

Allen 

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

Byvanckweg en het in acht nemen van de 

verkeersveiligheid voor de fietsende kinderen: 

Concept akkoord, kan verstuurd worden. 

S. Dikker 
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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 

 

 


