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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 23 mei 2016 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

 

Aanwezig: Anita Gerritsen, Ellen van Hierden, Hans Hofs (eerst naar vergadering 

Didamseweg), Susan Dikker, Carlo Heuveling, Jurgen Thijssen en Jose Miedema 

 

Afwezig: Anita Derksen, Rene Derksen, Henk Hermsen, Marian Trommelen,  

Marcel van Bindsbergen 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Susan Dikker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hans Hofs is eerst naar 

de informatiebijeenkomst over het ontwerp herinrichting Didamseweg.  

 

2. Ter vaststelling: 

- Notulen en actiepunten overleg 4 april jl.  

 Het voorstel is op 16 november a.s. een openbare vergadering te plannen 

vanuit de Dorpsraad. Ellen van Hierden vraagt of het een idee is de 

wethoudster hiervoor uit te nodigen. Dit is een goed idee en zij zal Ingrid 

Wolsing hiervoor vragen, dan staat dat vast genoteerd in haar agenda.  

Notulen worden goedgekeurd.  

 

Actiepuntenlijst: 

24 feb-02: Blijft staan.  

13 april-02: Blijft staan.  

30 nov-01: Blijft staan. Marian Trommelen zal dit opnemen in haar overleg 

met Mario Jansen van Volharding.  

30 nov-02: Afgehandeld. De link is aangepast.  

29 feb-01: Blijft staan.  

29 feb-05: Afgehandeld.  

 

3. Binnengekomen stukken 

 Veiligheidspakketten: Ellen van Hierden geeft aan dat er nog een 

veiligheidspakket retour is gekomen van een dorpsraad. Deze is nu nog 

beschikbaar. De vraag is of er nog interesse is in dit veiligheidspakket.  

S. Dikker zal navraag doen bij R. Hansen. De Eltenseweg heeft een grote 

buurtvereniging en deze straat is zelf altijd actief bezig met de veiligheid.  

 Onderzoek rekenkamer: Er is een vooraankondiging gekomen van E. Lievaert 

dat de rekenkamer een onderzoek gaat uitvoeren binnen de wijk- en 

dorpsraden. Dit betreft de samenwerking tussen de wijk- en dorpsraden en de 

gemeente. De uitkomst van dit onderzoek kan van invloed zijn op politieke 

keuzes die in de toekomst gemaakt gaan worden. Het is van belang dat alle 

wijk-dorpsraden dit onderzoek invullen.  

 Buuv; besloten wordt te vragen of Welcom in ons volgend overleg een 

presentatie BUUV wil houden. Wij willen dan bekijken of deze presentatie 

zinvol kan zijn voor onze openbare vergadering in het najaar. S. Dikker zal 

contact opnemen met Welcom en vragen of zij bij ons volgende overleg op  

27 juni a.s. een presentatie willen houden.  
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4. Politiezaken 

Marcel van Bindsbergen is niet aanwezig bij dit overleg. Openstaande actiepunten 

blijven staan.  

 

5. Informatiebijeenkomst herinrichting Didamseweg 
Hans Hofs is zojuist naar de informatiebijeenkomst herinrichting Didamseweg 

geweest. Op 4 april jl. zijn de wensen van de bewoners geïnventariseerd. Er is nu een 

eerste schetsontwerp gepresenteerd door de gemeente. Dit ontwerp werd vanavond 

gepresenteerd aan de bewoners. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en het 

maken van opmerkingen op deze eerste schets. De huidige drempels zullen 

verdwijnen, waarvoor wegversmallingen terug komen.  Er zullen ook groenstroken 

aangelegd worden. Het kombord zal verplaatst worden. Het ontwerp ligt nu ter inzage. 

De bedoeling is dat dit jaar het plan nog gerealiseerd/uitgevoerd gaat worden.  

 

6. Averhof 

Tijdens de bijeenkomst met alle verenigingen heeft Hans Hofs toegelicht wat de stand 

van zaken Averhof is.  

De uitkomst is dat Averhof voor in ieder geval vijf jaar geopend zal blijven. Er ligt 

nog een subsidieaanvraag ter goedkeuring bij de gemeente, maar de verwachtingen 

zijn dat deze subsidie-aanvraag goedgekeurd wordt. De exploitatie Averhof komt 

geheel in handen van KBO. Er is een 5-jarig huurcontract afgesloten met Plavei. De 

Dorpsraad heeft zich ingezet om een exploitatie voor langer dan vijf jaren af te 

spreken. Dit was niet haalbaar en uiteindelijk is het resultaat van de denktank dat er nu 

een contract is voor in ieder geval 5 jaar Averhof. De KBO en de Dorpsraad gaan de 

komende periode samen nadenken over de toekomst van Averhof over 5 jaar. 

Momenteel zijn er ook nog gesprekken over de huiskamerfunctie in Averhof. KBO is 

hiermee bezig.  

Het gebruik van Averhof zal meer gepromoot moeten worden onder de verenigingen 

van Beek en Loerbeek.  

 

7. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

8. Sluiting 

S. Dikker sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 23 mei 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 

M. Trommelen 

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

- 16 november 2016 

Eventuele agendapunten zijn: 

- Presentatie BUUV door Welcom 

- Presentatie 1000 ogen project door de politie + 

ervaringen 1000 ogen project.  

- Wethoudster Ingrid Wolsing uitnodigen om het 

overleg bij te wonen  

Allen 

 

 

 

 

Ellen van Hierden 

23 mei-01 Navraag bij R. Hansen of de Eltenseweg een 

veiligheidspakket wil ontvangen en hiermee aandacht 

aan veiligheid wil besteden 

S. Dikker 

23 mei-02 Welcom uitnodigen voor een presentatie BUUV tijdens 

ons volgend overleg 

S. Dikker 

23 mei-03 Nagaan of er afspraken terug te vinden over gebruik 

dorpsplein Beek en afspraken hierover met ondernemers 

op het plein / de kerk.  

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 

Toekomst Averhof over 5 jaar Denktank Averhof  

 

 


