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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 20 maart 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezigen dorpsraad: Rene Derksen, Susan Dikker, Jurgen Thijssen, Marian Trommelen  

Overige aanwezigen: Chiel Jansen en Remco Peters (beheerders muziekinstallatie, beide deel 

van de vergadering aanwezig) 

 

Afwezigen dorpsraad: Hans Hofs, ,Henk Hermsen, Anita Gerritsen, Carlo Heuveling, 

Overige afwezigen: Ellen van Hierden, Marcel van Bindsbergen  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Marian Trommelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Muziekinstallatie, in aanwezigheid van Chiel en Remco. 

Chiel en Remco lichten hun brief d.d. 30 januari 2017 toe. 

Chiel, Remco en Jeffrey Duis beheren de muziekinstallatie. 

Doel van alle aanwezigen is gelijk: onduidelijkheid over verhuur en behandeling van de 

muziekinstallatie opheffen. 

Afspraken: 

• De muziekinstallatie wordt alleen verhuurd aan verenigingen uit Beek. De beheerders 

zijn de enigen die daarover toezeggingen doen en afspraken maken. 

• In de huur zit inbegrepen: zelf ophalen, neerzetten / installeren en terugbrengen.  

• De beheerders nemen in overweging of zij tegen een vergoeding willen brengen, 

installeren en ophalen. 

• Info over het vervoer en de installatie van de muziekinstallatie wordt duidelijker op 

papier gezet. Dit wordt bij het ophalen van de muziekinstallatie geleverd 

(geplastificeerd). Actiepunt voor Chiel, Remco en Marian 

• De beheerders geven aan een aantal haspels / verlengkabels nodig te hebben, zij geven 

aan wat zij precies nodig hebben en wat dat gaat kosten. 

• Henk beheert de financiën van de muziekinstallatie. Hem wordt gevraagd om de 

financiën inzichtelijk te maken (inkomsten en uitgaven zoals verzekeringen). Ook 

wordt hem gevraagd wat de huurprijs moet zijn (nu is enige verwarring of het 

verhoogd wordt van 15 naar 17,50 euro). 

• Factuur reparatie muziekinstallatie: betalen, mogelijk verhalen op de verzekering of op 

de huurder. Actiepunt Hans, Henk. 

• Informatie over wie installatie gehuurd heeft wordt voortaal eens per kwartaal door de 

beheerders naar Henk gestuurd. Henk stuurt maandelijks facturen. 

• Informatie voor bijeenkomst met verenigingen in april voorbereiden (uitleg, 

powerpoint); Chiel, Remco en Marian 

• Informatie over de muziekinstallatie komt op de website van de dorpsraad na de 

bijeenkomst met de verenigingen in april. 

 

3. Ter vaststelling:  

Notulen en actiepunten overleg 6 februari jl.: akkoord 

Naar aanleiding van: 

• Zwerfbrigade: 8 april vindt de start plaats. Marian Trommelen vraagt de 

initiatiefneemster of zij hierover iets wil zeggen op de vergadering met de 

verenigingen in april. 
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• Kruising Arnhemseweg – Zuidermarkweg: René probeert contact te leggen met de 

provincie. 

• Didamse weg: omwonenden hebben mee kunnen denken over de inrichting van de 

Didamse weg. Nu de nieuwe inrichting gereed is, is een mooi moment voor een 

evaluatie. Ellen van Hierden van de gemeente wordt gevraagd om een evaluatie met 

de omwonenden te regelen. 

 

4. Binnengekomen stukken 

* Mail onderhouden openbare ruimtes; ter kennisgeving aangenomen; verwijzing naar 

dorpsraad moet eruit. Als mensen vragen of opmerkingen hebben kunnen zij zich tot de 

gemeente wenden. De dorpsraad is geen doorgeefluik. Geen verwijzingen naar de 

dorpsraad hierover op de website van de gemeente. Jurgen stemt dit af met de gemeente. 

* Mail brieven bewoners Averhof  mail van Hans. Susan stemt af met Hans. 

* Vergoeding vergaderkosten 500 euro op jaarbasis: Henk wordt gevraagd om een 

overzicht van de financiën te geven. 

* Mail bomenonderhoud: ter kennisgeving aangenomen. 

* Opruimen zwerfafval/mail E. van Hierden betr. blikvangers: ter kennisgeving 

aangenomen 

* Smiley Steegseweg in week 15/16 

* Uitnodiging openbare stadskamer 21 maart a.s.: ter kennisgeving aangenomen. 

 

5. Politiezaken: geen, Marcel is niet aanwezig 

 

6. Vaststellen agenda bijeenkomst alle verenigingen d.d. 5 april 2017 

 

• Opening en vaststellen agenda 

• Mededelingen 

• Verslag van de laatste vergadering 

• Elf dorpentoer, Muziekvereniging Volharding M. Jansen 

 

De Elf Dorpentoer Montferland vindt gewoonlijk plaats in september. Dit jaar 

staat hij in de evenementenkalender van de gemeente gepland op 11 juni. Daarbij 

wordt de link gelegd met het NK Wielrennen dat van 17 tot 25 juni plaats vindt. Er 

is onduidelijkheid over de datum. Wat is de mening van de verenigingen over de 

datum waarop het evenement plaats zou moeten vinden? Moeten er activiteiten 

afgestemd worden? 

 

• 1000 ogen project, Dorpsraad, Hans Hofs 

Marcel vragen om erbij te zijn  vraagt Susan 

C. Vonk en R. Groenen uitnodigen voor de bijeenkomst. Met hen documenten 

afstemmen. 

 

• Gewijzigd gemeentebeleid dat goederen niet meer gratis uitgeleend worden aan 

verenigingen (last van nadelige gevolgen hiervan) (Volharding M. Jansen)   

 

Zwerfafval brigade: Marian Trommelen vraagt de initiatiefneemster van Beek en 

Loerbeek of zij hierover iets wil zeggen op de bijeenkomst. 
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7. Vervolg 1000 ogen project (mailberichten van R. Groenen en C. Vonk) 

Hans Hofs afstemmen 

 

8. Stand van zaken vrijwilligersbank (M. Trommelen) 

Uitnodiging naar verenigingen om mee te doen wordt een dezer dagen verstuurd. 

Verenigingen hebben dan tot 6 april de tijd om aan te geven of ze meedoen. Daarna wordt 

de enquete uitgezet. 

 

9. Rondje bestuursleden (wat is er de afgelopen periode opgevallen in het dorp, zijn er 

aandachtspunten) 

 

• Shoarmazaak 

• Mantelzorgers 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

Vergaderdata 

5 april 2017 bijeenkomst met alle verenigingen 

8 mei 2017 bestuursvergadering 

19 juni 2017 bestuursvergadering 

4 september 2017 bestuursvergadering 

23 oktober 2017 bestuursvergadering 

27 november 2017 bestuursvergadering 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 20 maart 2017 

Actiepunt Onderwerp Wie 

20 maart 2017 Kruising Arnhemseweg - Zuidermarkweg 

Poging contact te leggen met de provincie hierover. 

 

René Derksen 

27 juni 2016 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 

 Susan herinnert 

Ellen hier nogmaals 

aan. 

6 februari 

2017 

Informatie 1000-ogen principe bundelen, voor 

bijeenkomst verenigingen 5 april en voor op de 

website 

Hans Hofs, Marian 

Trommelen 

6 februari 2017 Toewijzingsbeleid Averhof opvragen en 

rondsturen. 

Hans Hofs 

20 maart 2017 Info over de muziekinstallatie aanscherpen 

 Gepland voor 30 maart 

Beheerders 

muziekinstallatie, 

Marian Trommelen 

20 maart 2107 Inzichtelijk maken financiën muziekinstallatie 

(inkomsten, uitgaven, huurprijs) 

Henk Hermsen (Susan 

vraagt hem) 

20 maart 2017 Factuur reparatie muziekinstallatie: betalen, 

mogelijk verhalen op de verzekering of op de 

huurder. 

Hans Hofs, Henk 

Hermsen (Susan 

vraagt hem) 

20 maart 2017 Informatie over verhuur muziekinstallatie en 

facturen worden voortaan eens per kwartaal 

verstuurd. 

Beheerders, Henk 

Hermsen 

20 maart 2017 Voorbereiden vergadering met verenigingen in 

april 

 

 Agenda versturen Susan Dikker 

 Agendapunt muziekinstallatie Beheerders, Marian 

Trommelen 

 Tekst agendapunt 11 dorpentoer afstemmen met 

Mario 

Marian Trommelen 

20 maart 2017 Informatie over de muziekinstallatie op de website 

zetten na de vergadering met de verenigingen in 

april 

Marian Trommelen 

20 maart 2017 Brieven Averhof doorsturen naar leden dorpsraad Hans Hofs 

20 maart 2017 Overzicht financiën dorpsraad naar leden dorpsraad Henk Hermsen 

20 maart 2017 Als inwoners vragen of klachten hebben kunnen zij 

zich rechtstreeks tot de gemeente wenden. Ook 

voor onderhoud van de openbare ruimte of 

bomenonderhoud. Verwijzingen naar de dorpsraad 

moeten van de website verwijderd worden. 

Jurgen Thijssen 
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 Mart Pm-punten: 

Bewonersparticipatie: in 2017 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 

 

 


