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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 6 februari 2017 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: Hans Hofs, Ellen van Hierden, Anita Gerritsen, Henk Hermsen, Susan Dikker,  

Jurgen Thijssen en Marcel van Bindsbergen 

 

Afwezig:  

Marian Trommelen, Carlo Heuveling, Rene Derksen  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Hans Hofs opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Ter vaststelling: 

Notulen 24 oktober: Akkoord.  

N.a.v.: 

- Er hebben weer twee aanrijdingen op de kruising Arnhemseweg plaatsgevonden. 

Dorpsraad probeert nog steeds een afspraak te krijgen met de Provincie over de vele 

ongelukken op de Arnhemseweg.  

- De Gemeente heeft de beschikking over twee snelheidsborden. Er is een jaarplanning 

gemaakt waar deze snelheidsborden ingezet worden. Momenteel staat het bord in de 

Schoolstraat. 

- Roy Wissing en de Gemeente hebben nu rechtstreeks contact met elkaar. Er hebben 

tellingen plaatsgevonden. Hier zijn geen extreme getallen uitgekomen.   

De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 

12 sept-02, 24 okt-01 t/m 10.  

 

3. Binnengekomen stukken: 

* Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd bij de Deel betreffende 

zwerfafvalbrigades Beek. Hans Hofs gaat hier waarschijnlijk naar toe. Susan Dikker 

zal Marian Trommelen vragen de informatie hierover op de website te plaatsen.  

* Binnengekomen mail P. Stuyver betreffende te verwachten drukker verkeer Sint 

Jansgildestraat zodra er tolheffing komt voor de autobaan in Duitsland. De 

verwachting is dat het verkeer door Beek drukker zal worden zodra er tolheffing komt 

voor de autobaan in Duitsland. Dit is nog geen definitief besluit. Ellen van Hierden 

geeft aan dat, zolang de tolheffing nog niet 100% zeker is, de gemeente hierin nu nog 

geen actie gaat ondernemen. Zodra dit wel aan de orde komt, zal de gemeente zeker 

open staan voor ideeën hieromtrent.  

* Nieuwsbrief combinatiefuncties; ter informatie.  

* Sanering verkeersborden mail E. Lievaert: Daar waar de verkeerssituatie voor 

zichzelf spreekt en een verkeersbord eigenlijk overbodig is, zullen de verkeersborden 

weggehaald worden.  

* Mail van Ellen van Hierden d.d. 6 dec. betr. subsidieregeling burger betrokkenheid 

bij natuur, groen en landschap: ter informatie.  

* Notulen openbare avond d.d. 23 nov jl. (mail O. van Leeuwen van het CDA): dit 

onderwerp zal een keer apart geagendeerd worden voor ons overleg.  

* Uitnodiging bijeenkomst Raadsleden met dorpsraden gemeente Montferland d.d.  

8 februari a.s.: C. Heuveling en J. Thijssen zullen naar deze bijeenkomst gaan.  

* Binnengekomen brief van C. Jansen, J. Duis en R. Peters betr. afspraken 



website: www.dorpsraadbeekloerbeek.nl 

email: dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com  

 

 

 

2 

muziekinstallatie d.d. 30 jan. 2017. De Dorpsraad wil graag met C. Jansen, J. Duis en 

R. Peters in overleg om de brief inhoudelijk met elkaar te bespreken en de benoemde 

knelpunten op te lossen. Susan Dikker zal per mail R. Peters benaderen en hen 

uitnodigen om aanwezig te zijn bij ons volgend overleg van de Dorpsraad.  

*  

4. Wat verder ter tafel komt 

-Hans Hofs geeft aan dat hij persoonlijk niet zo’n goed gevoel heeft overgehouden aan 

de collectieve brief die naar de gemeente Montferland is verstuurd namens alle 

Dorpsraden. Een aantal kritische punten die in deze gezamenlijke brief staan benoemd 

kan de Dorpsraad van Beek en Loerbeek zich niet in vinden. Voor de toekomst is het 

van belang vooraf goed te beseffen wat het betekent dat je meewerkt aan een 

gezamenlijke brief met, in dit geval, meerdere Dorpsraden.  

 

5. Didamseweg 

De wegversmalling is slecht zichtbaar. M. van Bindsbergen zal dit zelf ook even gaan 

bekijken/ervaren. De beplanting volgt nog de komende weken.  

 

6. Evaluatie openbare vergadering 

De Dorpsraad heeft zelf niet zo’n prettig gevoel overgehouden aan de Openbare 

Vergadering van 16 november jl. Alle verenigingen waren uitgenodigd en er heeft een 

artikel in de krant gestaan. De onderwerpen waren ons inziens ook boeiend genoeg; 

BUUV, vrijwilligersbank en het 1000 ogen project. Dit zijn toch onderwerpen die 

voor veel van onze inwoners interessant zijn. De opkomst vanuit de inwoners was erg 

laag. Er waren voornamelijk aanwezigen vanuit de politiek en vanuit de  

Gemeente Montferland. De opkomst bij het overleg met alle verenigingen in april jl. 

was vele malen hoger en het overleg veel constructiever. Bovengenoemde zullen wij 

dan ook terugkoppelen in het overleg met alle verenigingen.  

 

7. 1000 ogen project 

Susan Dikker en Hans Hofs zullen de aangeleverde informatie van C. Vonk en  

R. Groenen bundelen tot 1 document en dit op onze website plaatsen zodat andere 

inwoners deze informatie ook kunnen gebruiken voor het 1000 ogen project. Dit 

onderwerp laten we terug komen in het overleg met de verenigingen. Het uiteindelijke 

doel is dat er middels het 1000 ogen project volledige dekking komt voor Beek en 

Loerbeek.  

 

8. Rondje bestuursleden  / wat is er de afgelopen periode opgevallen / zijn er 

aandachtspunten 

- Het toewijzingsbeleid Averhof komt ter sprake. Hans Hofs zal dit beleid opvragen en 

rondsturen naar ons allen.  

 

9. Politiezaken 

Geen bijzonderheden.  

 

10. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

11. Sluiting 

Hans Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 6 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. Binnen de Provincie kan nu contact worden 

gezocht met G. Flink.  

H. Hofs 

 

 

M. van Bindsbergen 

27 juni-04 Plaatsen “fiets” op kruising 

Pinksterbloemstraat/Kerkhuisstraat (onderdeel van 

afspraken veilige fietsroute Loerbeek/Beek). Navraag 

gedaan is nog steeds niet opgelost, maar zal snel 

plaatsvinden.  

E. van Hierden 

24 okt-11 Rolstoelroute opnieuw  lopen. Navraag binnen de 

gemeente of dit nog wordt gepland.  

E. van Hierden 

6 feb-01 Aan M. Trommelen vragen informatie betr. 

zwerfafvalbrigades op onze website te zetten 

Susan Dikker 

6 feb-02 Terugkoppeling aan P. Stuyver betr. verkeer Sint 

Jansgildestraat zodra tolheffing Duitsland ingevoerd 

wordt 

Susan Dikker 

6 feb-03 R. Peters, J. Duis en C. Jansen uitnodigen voor volgende 

vergadering Dorpsraad 

Susan Dikker 

6 feb-04 Informatie 1000 ogen project bundelen tot 1 document 

maken en plaatsen op onze website 

Hans Hofs en  

Susan Dikker 

6 feb-05 Toewijzingsbeleid Averhof opvragen en rondsturen Hans Hofs 

 

 

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  

Notulen openbare avonden CSA; agenderen voor ons overleg Dorpsraad 

 

 


