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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 12 september 2016 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig:  

Hans Hofs, Anita Derksen, Ellen van Hierden, Anita Gerritsen, Susan Dikker,  

Carlo Heuveling, Rene Derksen, Jurgen Thijssen, Marian Trommelen en Jose Miedema 

 

Afwezig:  

Henk Hermsen, Marcel van Bindsbergen  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Hans Hofs opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Ter vaststelling: 

Notulen 27 juni 2016 

Akkoord.  

 

Actiepuntenlijst: de volgende actiepunten zijn afgehandeld: 

30 nov-01, 23 mei-01, 23 mei-03, 27 juni -01, 27 juni-02, 27 juni-03.  

S. Dikker heeft R. Hansen gesproken over het veiligheidspakket, hij wilde deze wel 

ontvangen ten behoeve van de Eltenseweg. S. Dikker zal het veiligheidspakket 

afleveren bij R. Hansen, ten behoeve van de Eltenseweg.  

N.a.v.: 

24 feb-02: G. Flink werkt nu bij de provincie. H. Hofs zal met hem contact proberen te 

zoeken.  

27 juni-04: E. van Hierden gaat navraag doen waarom de “fiets” op de kruising nog 

steeds niet is geplaatst.  

 

3. Binnengekomen stukken: 

Mail van Roy Wissing d.d. 2 augustus jl.  

Roy Wissing is aanwezig bij het inloop spreekuur van de Dorpsraad. Roy Wissing 

heeft een mail gestuurd naar de Dorpsraad over de problemen rondom de gereden 

snelheid op de Steegseweg. Roy Wissing licht zijn brief mondeling toe. Bij de aanleg 

van de weg is al door de buurt bij de gemeente aangegeven dat er hard werd gereden 

(zomer 2013). Er zijn toen afspraken gemaakt dat er overleg zou plaatsvinden voordat 

de weg definitief aangelegd zou worden. Vervolgens is gestart met het aanleggen van 

de weg en werden de gemaakte afspraken met de buurt rondom veiligheid niet 

nagekomen. De politie heeft erkend dat er wel degelijk hard wordt gereden op de 

Steegseweg. Momenteel lukt het niet om met de gemeente in contact te komen om dit 

probleem op te lossen. Ellen van Hierden zal intern op zoek gaan naar de 

correspondentie en de gemaakte afspraken. E van Hierden komt hierop terug.  

Ontmoeting dorpsraden op 27 september a.s. in Kilder 

Marian Trommelen en Hans Hofs zullen deze ontmoetingsbijeenkomst bijwonen. 

Mail CDA Montferland 

CDA Montferland heeft een mail gestuurd of wij als Dorpsraad interesse hebben in 

een ontmoeting met een delegatie van CDA Montferland, bijv. in de vorm van een 

rondje Beek/Loerbeek. Wij als Dorpsraad willen ons niet politiek kleuren en zullen 

daarom ook niet ingaan op dit verzoek. Wel willen we CDA Montferland van harte 

uitnodigen om aanwezig te zijn bij onze openbare vergadering op 16 november a.s.  
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Mail 21 aug. jl. betr. komst Van der Valk Hotel 
Ter informatie verstrekt. De komst van een Van der Valk Hotel kun je zien als een 

bedreiging maar ook als een kans binnen onze gemeente.  

Vervanging lichtmasten op het plein bij de supermarkt in Beek 

De lichtmasten op het plein bij de supermarkt in Beek zijn vervangen. Dit ziet er 

prima uit.  

 

4. Politiezaken 

Marcel van Bindsbergen is afwezig. Dit punt wordt daarom niet behandeld.  

 

5. Terugkoppeling bijeenkomsten Dorpsraden 7 september jl.  

Op 7 september jl. heeft de gemeente de Dorps- en wijkraden ontmoet. De uitkomsten 

van de enquête zijn toegelicht en besproken. Tijdens deze ontmoeting kwam onder 

ander naar voren dat alle dorpsraden wel bezig zijn met leefbaarheid en de gevolgen 

van krimp. Er is gesproken over het beleid wijk- en kerngericht werken. De praktijk is 

dat dorps/wijkraden eigen prioriteiten stellen in hun werkzaamheden. Ook het 

eventueel gaan werken met een convenant is aan de orde geweest.  

 

6. Rondje bestuursleden 

Wordt geagendeerd voor het volgend overleg.  

 

7. Stand van zaken opzetten vrijwilligersbank 

Er is een concept vragenlijst opgesteld. Deze ligt nu ter beoordeling bij de 

betrokkenen vanuit de verenigingen en bij de dorpsraad. Opmerkingen kunnen worden 

doorgegeven aan M. Trommelen. Bij het uitzetten van de vragenlijst dienen ook de 

mensen bereikt dienen te worden die nu nog geen vrijwilligerswerk doen. Wenselijk is 

het beheer van de vrijwilligersbank  door een vereniging te laten doen. Deze vraag zal 

uitgezet worden tijdens de openbare vergadering. Dan willen we ook de aftrap geven 

aan dit onderwerp.  

 

8. Vergaderdata 2016 en 2017 

S. Dikker heeft een voorstel gemaakt voor de resterende vergaderdata 2016 en nieuwe 

vergaderdata voor 2017.  

We besluiten een openbare vergadering te plannen op 16 november a.s. Daarom zal de 

geplande bijeenkomst met alle verenigingen op 5 oktober a.s. geen doorgang vinden. 

We besluiten om in april 2017 weer bijeen te komen met alle verenigingen. We 

kunnen dan ook afspreken of het wenselijk is een of twee keer op jaarbasis bij elkaar 

te komen.  

De volgende vergaderdata worden vastgesteld: 

24 oktober 2016 bestuursvergadering 

16 november 2016 openbare vergadering 

28 november 2016 bestuursvergadering 

 

2017 

6 februari 2017 bestuursvergadering 

20 maart 2017 bestuursvergadering 

5 april 2017 bijeenkomst met alle verenigingen 

8 mei 2017 bestuursvergadering 

19 juni 2017 bestuursvergadering 

4 september 2017 bestuursvergadering 
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23 oktober 2017 bestuursvergadering 

27 november 2017 bestuursvergadering 

Susan Dikker zal Muziekvereniging Volharding bovengenoemde data mailen, zodat 

deze kunnen worden opgenomen in de kalender.  

 

9. Stand van zaken ontwerp/voortgang Didamseweg 

Er zijn een aantal bijeenkomsten voor de buurtbewoners en betrokkenen georganiseerd 

door de gemeente. Iedereen heeft opmerkingen kunnen maken op de ontwerpen. 

Tussendoor zijn de ontwerpen ook aangepast, dit naar tevredenheid van de 

aanwonenden. De laatste bijeenkomst zijn er nog vragen gesteld over lantaarnpalen. 

Hier moet nog een antwoord op komen. Het streven is eind 2016 de Didamseweg 

aangepast te hebben volgens het nieuwe ontwerp. 

 

10. Voorbereiden bijeenkomst alle verenigingen op 5 oktober a.s. 

Besloten is de bijeenkomst met alle vernigingen op 5 oktober a.s. te laten vervallen. 

Dit omdat er een openbare vergadering is gepland voor 16 november.  

 

11. Voorbereiden openbare vergadering 16 november a.s.  

We willen de volgende onderwerpen agenderen voor de openbare vergadering: 

- woordje van de voorzitter (onderwerpen: schoolroute, ontwerp Didamseweg, 

toekomst Averhof) 

- 1000 ogen project. H. Hofs zal contact zoeken met M. van Bindsbergen om dit 

verder voor te bereiden. Mooi zou zijn dat M. van Bindsbergen een toelichting geeft 

op het 1000 ogen project. Wellicht kan M. van Bindsbergen een direct betrokkene 

meenemen om de ervaringen als gebruiker te vertellen.  

- vrijwilligersbank. Het streven is om tijdens de openbare vergadering de aftrap te 

geven met de vrijwilligersbank. De vragenlijst ligt nu nog ter beoordeling bij de 

werkgroep en bij de dorpsraad. Op 24 oktober a.s. zullen we tijdens ons overleg de 

vragenlijst vaststellen. Tijdens de openbare vergadering zal de vraag gesteld worden 

wie het beheer van de vrijwilligersbank wil gaan doen.  

- BUUV: Presentatie BUUV. De dames hebben al een presentatie gegeven tijdens de 

vergadering van de Dorpsraad. De dames zijn al op de hoogte dat zij nog een keer een 

presentatie zouden geven. S. Dikker zal hen het tijdstip mailen. We willen hen 

agenderen om 20.15 uur.  

S. Dikker en M. Trommelen zullen een uitnodiging maken voor de openbare 

vergadering. Deze zal in het Montferland Journaal geplaatst moeten worden.  

Op 24 oktober a.s. kunnen we de tekst vaststellen, zodat deze gereed is voor plaatsing 

in het Montferland Journaal.  

 

12. Afscheid Jose Miedema en Anita Derksen 

Jose Miedema en Anita Derksen nemen vandaag afscheid van de Dorpsraad. Hans 

Hofs bedankt hen voor de bestuurswerkzaamheden binnen de Dorpsraad. Beide dames 

zijn  jarenlang  trouwe en waardevolle gezichten binnen de Dorpsraad geweest. 

 

13. Rondvraag 

* Zandwinning: Rene Derksen meldt dat er onderzocht gaat worden of een fietstunnel 

de verkeersveiligheid ten goede zal komen. Dit is een positieve ontwikkeling. We 

zullen dit blijven volgen.  
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14. Sluiting 

Hans Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  

 

Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 12 september 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. Binnen de Provincie kan nu contact worden 

gezocht met G. Flink.  

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 naar S. Dikker mailen 

M. Bindsbergen 

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 (twee betrokkenen 

benaderen of zij ervaringen willen delen) 

- Wethoudster Ingrid Wolsing uitnodigen om het 

overleg bij te wonen  

Allen 

 

 

 

 

Marcel van 

Bindsbergen 

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 

27 juni-02 Vervolgafspraak vrijwilligersbank plannen met 

betrokkenen en de enquete vaststellen 

M. Trommelen 

27 juni-04 Plaatsen “fiets” op kruising 

Pinksterbloemstraat/Kerkhuisstraat (onderdeel van 

afspraken veilige fietsroute Loerbeek/Beek). E. van 

Hierden zal navragen waarom deze “fiets” nog steeds 

niet is geplaatst op de weg 

E. van Hierden 

12 sept-01 Veiligheidspakket afleveren bij de Eltenseweg S. Dikker 

12 sept-02 Binnen de gemeente nagaan wat de gemaakte afspraken 

zijn tussen de buurt en de gemeente omtrent aanleg van 

de definitieve weg “Steegseweg”. Hier wordt veel te 

hard gereden. 

E. van Hierden 

12 sept-03 Reactie richting CDA Montferland betr. rondje Beek-

Loerbeek 

M. Trommelen 

S. Dikker 

12 sept-04 Vergaderdata Dorpsraad mailen naar Volharding tbv 

kalender 2017 

S. Dikker 
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Pm-punten: 

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  

 

 


