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Notulen openbare vergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 16 november 2016 om 

20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig namens de Dorpsraad:  

Hans Hofs, Anita Gerritsen, Rene Derksen, Henk Hermsen, Susan Dikker, Jurgen Thijssen  

 

Afwezig namens de Dorpsraad:  

Marian Trommelen en Carlo Heuveling 

 

Aanwezigen: 

Chiel Polman, CDA Montferland 

Sandra Lenting CDA Montferland 

Tanja Loef, wethouder gemeente Montferland 

Theo Melissen, CDA Montferland 

Ellen van Hierden, Gemeente Montferland 

Oscar van Leeuwen, CDA Montferland 

Martijn Heebing, Sint Jans Gilde 

Ben Gerritsen, Ondernemersvereniging Beek/Loerbeek 

Remo Hendriksen, Carnavalsvereniging De Dosvlegels 

Henk Horst, Ondernemersvereniging Beek/Loerbeek, Gymvereniging ‘t Peeske, Sporthal 

Theo Jansen 

Rob Groenen 

B. Vonk 

Anton Brinkhuis 

Jose Miedema 

Peter en Wendy van Grol 

 

1. Opening 

Hans Hofs opent de openbare vergadering van de Dorpsraad. De afgelopen jaren zijn er een 

aantal onderwerpen binnen de Dorpsraad aan de orde geweest die wij graag willen delen met 

de inwoners van Beek en Loerbeek.  

 

2. Mededelingen 

* Marian Trommelen en Carlo Heuveling zijn de afwezigen namens de Dorpsraad.  

* De consumpties van vanavond zijn voor ieders eigen rekening.  

 

3. BUUV 

Irma Evers en Anouska Nas zijn namens BUUV aanwezig om een presentatie te geven over 

BUUV.  

 

BUUV is de digitale marktplaats voor en door bewoners van de Gemeente Montferland. Via 

BUUV kun je elkaar beter leren kennen, elkaar iets vragen, samen iets ondernemen, elkaar 

ontmoeten. Je kunt hobby’s met elkaar delen, elkaar gezelschap houden en elkander vragen 

voor een klusje in huis. Je wilt met elkaar, iets voor elkaar doen.  BUUV is een marktplaats op 

sociaal gebied, middels een digitaal systeem. Vraag en reactie komen hier bij elkaar. Het doel 

is dan ook je sociale netwerk te vergroten en burgers met elkaar in contact te laten komen. Er 

komt geen vrijwilligersorganisatie aan te pas. BUUV gaat tussen burgers onderling en de 

vragen die via BUUV binnen komen hebben geen structureel karakter en zijn altijd kosteloos. 

BUUV is voor alle leeftijden. De website is www.buuv.nu.  

 

Aanmelden kan ook anoniem plaatsvinden, bel dan met BUUV. Pas na een match worden er 

telefoonnummers en emailadressen uitgewisseld om tot een afspraak te komen.  De eerste 

contacten kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden als er ook anderen in huis aanwezig zijn (bijv. de 

thuiszorg) of je kunt op een sociale ontmoetingsplaats in je dorp afspreken. Op verschillende 

http://www.buuv.nu/
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locaties in de Gemeente Montferland hangen prikborden en heeft BUUV inloopspreekuren 

waar je terecht kunt voor informatie en vragen.  

 

BUUV werkt ook met een soort van papieren prikbord. Dit is een soort van grote papieren 

deur, die je op de binnenkant van een deur kunt hangen. Per dorp of wijk zijn er dan 

beheerders die deze papieren prikborden beheren. In Averhof hangt een papieren prikbord. 

Henk ter Voert geeft aan dat de locatie van dit prikbord niet goed is, want het valt niet 

voldoende op. Averhof zou ook de plaats kunnen zijn maar mensen elkaar voor de eerste keer 

ontmoeten. Het idee wordt geopperd dat dit papieren prikbord van BUUV wellicht ook bij de 

COOP in Beek opgehangen zou kunnen worden. Er moet dan wel een beheerder worden 

aangesteld voor het bijhouden/actueel houden van dit prikbord.   

 

Ter vergadering wordt het idee geopperd dat de verenigingen BUUV ook kunnen gebruiken 

als middel om meer vrijwilligers te vinden voor de verenigingen.  

 

BUUV is nu ruim een jaar operationeel en de ervaringen zijn tot nu toe goed. Doel is nog wel 

steeds meer bekendheid te geven aan BUUV. Op dit moment hebben er 186 matches 

plaatsgevonden, dit zou zeker nog meer mogen worden. Momenteel groeit BUUV  nog steeds, 

er komen maandelijks zeker nog 10 aanmeldingen bij.  

 

De Dorpsraad zal de informatiefolder van BUUV ook plaatsen op haar website, zodat iedereen 

de informatie nog eens rustig kan nalezen.  

 

Hans Hofs bedankt de beide dames voor het geven van deze inspirerende presentatie over 

BUUV. 

 

4. 1000 ogen project 

Marcel van Bindsbergen vertelt over het 1000 ogen project. Het 1000 ogen project is er op 

gericht door middel van meer “ogen” de veiligheid binnen onze dorpen te vergroten. Door 

middel van het opzetten van een whatsapp groep, met bijv. een aantal straten gezamenlijk, 

kunnen we met elkaar: 

1: Signaleren 

2: Alarmeren (112) 

3: Appen (whatsapp groep) 

4: Reageren 

Bij alarmeren mag je altijd 112 bellen. In veel gevallen zal de politie kunnen komen (95%), 

uiteraard moeten er altijd prioriteiten worden gesteld.  

 

Voor Beek en Loerbeek zijn momenteel twee whatsapp groepen middels het 1000 ogen 

project opgezet. Het zou mooi zijn dat deze whatsapp groepen uitgebreid kunnen worden, 

zodat er telkens een verbinding kan zijn van de ene whatsapp groep naar een volgende. 

Hierdoor kun je met elkaar het geheel goed overzien en verbindingen leggen. Uit de cijfers 

blijkt namelijk dat waar het 1000 ogen project goed is ingericht (er voldoende whatsapp 

groepen zijn) de inbraakcijfers ook zeker dalen.  

Als je in jou buurt een verdacht persoon ziet op een tijdstip waarop je dit bijv. niet zou 

verwachten en de persoon gedraagt zich op een vreemde manier schroom dan niet om te 

alarmeren. Volg hierin altijd je onderbuik gevoel.  

 

Inbraken kun je onderscheiden in: 

- geplande inbraken 

- adhoc inbraken 

Geplande inbraken worden vooraf goed voorbereid door middel van markeren, informatie 

inwinnen, surveilleren en plannen.  
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Bij de start van het 1000 ogen project enkele jaren geleden mochten er maximaal 50 

deelnemers in een whatsapp groep deelnemen. Momenteel is dit aantal per groep al uitgebreid 

naar 250 deelnemers. Er zijn een aantal spelregels voor deze whatsapp groepen.  

 

Er is digitaal meer informatie beschikbaar over het 1000 ogen project. M. van Bindsbergen zal 

deze informatie mailen naar M. Trommelen zodat zij dit op de website van de Dorpsraad kan 

plaatsen. De twee whatsapp groepen die er momenteel al zijn hebben ook spelregels op papier 

gezet. Mevrouw Vonk zal deze informatie mailen naar de Dorpsraad zodat deze spelregels ook 

voor de andere, nog op te richten whatsapp groepen, beschikbaar en van toepassing kunnen 

zijn.  

 

Gevraagd wordt tijdens de vergadering hoe het 1000 ogen project het beste vorm kan worden 

gegeven binnen Beek en Loerbeek. Wie neemt hierin de regie? Afgesproken wordt dat degene 

die een whatsapp groep op zou willen zetten contact opneemt met M. van Bindsbergen.  

M. van Bindsbergen gaat samen met de Dorpsraad aan de hand van de kaart een globale 

indeling voor de mogelijke apps maken, welke dan als referentie kan worden gebruikt bij 

aanvragen/meldingen. M. van Bindsbergen kan dan goed bekijken of er voldoende aansluiting 

is met een andere whatsapp groep. De politie heeft zelf geen taak in het verder opzetten van 

deze whatsapp groepen, dit is aan de buurtschappen zelf.  

 

De Dorpsraad spreekt het 1000 ogen project ook zeer aan. Zij wil dan ook zeker, in 

samenspraak met M. van Bindsbergen,  een rol spelen in het begeleiden van een goede 

verdeling van de whatsapp groepen binnen Beek en Loerbeek.  

 

5. Vrijwilligersbank 

Er is een concept vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is besproken met de betrokken 

besturen. Vragenlijst is nu definitief en kan binnen de verenigingen worden verstuurd. Dit is 

een actiepunt voor de verenigingen zelf. Als je als vereniging mee wilt doen met deze 

vrijwilligersbank dan zal de vereniging deze vragenlijst zelf moeten versturen binnen het 

adressenbestand van de vereniging (en ook social media, bijv. Facebook). Wenselijk is het 

beheer van de vrijwilligersbank  door een vereniging te laten doen.  

 

6. Woordje van de voorzitter 
* De Dorpsraad is betrokken geweest bij de realisatie veilige verkeersroute voor de kinderen 

van Loerbeek naar Beek. De gemeente, de school, een aantal ouders en een delegatie van de 

Dorpsraad zijn hierin samen opgetrokken. De uitvoering is zo goed als gereed. Er wordt nog 

een optisch kenmerk, in de vorm van een fiets, op het wegdek aangebracht ter plaatse van de 

kruising Kerkhuisstraat/Pinksterbloemstraat.  

De vraag wordt gesteld of er vrachtwagens mogen rijden op deze route. Er is een verbod voor 

bestemmingsverkeer, maar er wordt niet gehandhaafd. Geconcludeerd wordt dat er wel minder 

vrachtverkeer is, maar dat er niet wordt gehandhaafd. Aangegeven wordt dat het vrachtverkeer 

Eltenseweg wel beduidend minder is geworden.  

Er wordt opgemerkt dat er stroomdraad naast dit fietspad veilige route zit. Dit is zo. Dit kan, 

maar dit moet wel duidelijk aangeduid worden middels een bordje. Momenteel hangt er wel 

een bordje, maar deze is slecht leesbaar.  

* De Dorpsraad is betrokken in de procedure aanpassing Didamseweg. De bewoners zijn 

hierbij betrokken en hebben volop mee mogen denken/praten en hun bevindingen aan kunnen 

geven. De procedure is goed verlopen en de Dorpsraad heeft hierin meegekeken. Er heeft een 

drietal bijeenkomsten, georganiseerd vanuit de gemeente, plaatsgevonden. De Dorpsraad heeft 

bewaakt dat de bewoners voldoende ruimte hebben gehad om mee te praten. De uitvoering is 

momenteel in volle gang. Bij goede weersomstandigheden zal de aanpassing eind 2016 gereed 

zijn.  

* De Dorpsraad is betrokken geweest in de mogelijke komst zandwinning Nieuw Dijk. De 

Dorpsraad heeft alleen haar stem laten horen wat betreft de verkeersveiligheid. De Dorpsraad 

heeft een brief richting het college gestuurd dat bij de komst van de zandwinning, de 
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Dorpsraad het van groot belang vindt dat er goed gekeken wordt naar de verkeersveiligheid 

voor de schoolgaande, fietsende kinderen.  

* De Dorpsraad heeft deelgenomen in de denktank Averhof, samen met KBO, Welcom, Plavei 

en een delegatie van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een voorstel vanuit deze denktank 

dat KBO de exploitatie van Averhof gaat overnemen. Plavei heeft ingestemd met een 

huurverlaging. Bij de gemeente ligt nog een vraag voor subsidie. Deze is nog niet gehonoreerd 

maar de verwachting is dat dit wel gaat gebeuren.  

KBO neemt de exploitatie over voor de komende vijf jaren. De Dorpsraad en KBO gaan nog 

verder met elkaar in gesprek over de toekomst van Averhof na deze vijf jaren. Nu wordt eerst 

gestart met deze nieuwe situatie en wordt er een paar maanden aangekeken hoe een en ander 

verloopt. De bewoners zijn content met deze uitkomst, dit geeft voor in ieder geval de 

komende vijf jaar rust. De Dorpsraad is blij hierin mede een rol te hebben gespeeld. De 

grootste dank gaat uit naar de KBO, dit omdat zij de exploitatie over willen gaan nemen voor 

de komende vijf jaar.  

 

7. Rondvraag 

* Henk ter Voert geeft aan dat er via de Dorpsraad een brief is binnen gekomen bij KBO of er 

interesse is in de afscheidstour van Ina Leppink. Ina Leppink neemt afscheid van de gemeente 

Montferland en dit doet zij middels een afscheidstour. KBO wil hier graag aan meedoen en 

heeft haar uitgenodigd om op maandag 28 november a.s. aanwezig te zijn in Averhof.  

Henk ter Voert vraagt of een delegatie van de Dorpsraad hier ook bij aanwezig wil zijn en ook 

enkele inwoners van Beek/Loerbeek zijn van harte welkom. Het koor van Beek/Loerbeek zal 

deze avond de zang verzorgen.  

* Theo Jansen brengt de verkeersonveilige situatie in de Sint Jansgildestraat (tussen de 

Steenbok en de Schaapsdrift) ter sprake Door de bomen is met name het wegdek onveilig. Dit 

is nog in behandeling bij het College.  

*   Er wordt geïnformeerd naar het aantal ongevallen op de Zuidermarkweg. De Dorpsraad is 

hier al enkele jaren mee bezig. Er zijn al diverse ongevallen geweest. Er is slecht overzicht op 

deze weg. De Dorpsraad probeert al lange tijd in contact te komen met de provincie om dit op 

te pakken, maar dit is alsmaar niet gelukt. Marcel van Bindsbergen geeft aan dat hij de cijfers 

nog eens uit zal draaien en de Dorpsraad blijft trachten met de provincie in contact te komen 

over een eventuele aanpassing van deze weg.  

 

8. Sluiting  

Hans Hofs sluit de vergadering en bedankt allen voor de aandacht en belangstelling.  

 

 

 

 


