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Notulen gezamenlijke bijeenkomst verenigingen Beek en Loerbeek d.d. 5 april 2017 om 
20.00 uur bij het Heuveltje 
 
Aanwezigen:  Corrie Vonk, Rob Groenen, Ellie te Boekhorst, Nardie Rosendaal,  

Bernie Jansen, Yvonne Jansen, Remo Hendriksen, Benda Tomassen,  
Jeffrey Duis, Remco Peters, Ineke Peters, Ben Gerritsen, Dominique Schön, Eef 
Gepkes, René Roes, Jan Kluitman, Carla Krechting 
 

Namens de dorpsraad:  
   Hans Hofs, René Derksen, Henk Hermsen, Marian Trommelen,  

   Susan Dikker. 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

Hans Hofs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De drankjes zijn 

voor eigen rekening. 

Extra agendapunt Carla Krechting, ontwikkelingen kerk  

 

2. Mededelingen 

Geen. 

 
3. Samenwerking tijdens de 11 dorpentoer (Volharding) 

Benda Tomassen licht toe dat de 11dorpen toer toch plaats vindt op 10 september 
aanstaande. Vraag aan de Beekse en Loerbeekse verenigingen is of zij dit jaar mee 

willen doen. Op 8 mei  is er een vergadering in het Bargse Huus. Dit wordt 
georganiseerd door Welcom.  Via de Volharding kunnen verenigingen aangeven of zij 
mee willen doen en wat en wanneer. Het is goed om het gehele programma met elkaar 
af te stemmen. Locatie is waarschijnlijk net als voorgaande jaren ‘t Peeske. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het mailadres 11dorpentoer@volharding-
beek.nl 

 
4. Afspraken betreffende de geluidsinstallatie (Remco Peters en  

Jeffrey Duis) 

Remco en Jeffrey lichten de afspraken over de geluidsinstallatie toe. De 
muziekinstallatie is van alle verenigingen en kan ook alleen gehuurd worden voor 
verenigingsdoeleinden. Hier dienen geen uitzonderingen op te worden gemaakt. 
De beheerders hebben, samen met de dorpsraad, de afspraken nog een keer duidelijk 

op papier gezet en een handleiding gemaakt. Deze documenten zijn te vinden op de 
website van de dorpsraad. De beheerders hebben aangeboden dat er bij voldoende 
animo een uitleg kan worden gegeven door de leverancier. Belangstelling kan aan de 
beheerders worden doorgegeven. 
 

5. Stand van zaken Vrijwilligersbank (Dorpsraad) 
De verenigingen is gevraagd of zij mee willen doen met de vrijwilligersbank.  

Gevraagd is of de formulering in de enquête aangepast kan worden van “ik wil 
meedoen” naar “ik wil benaderd worden voor”. 
Verenigingen hebben nog twee weken de tijd om te reageren, daarna wordt de enquête 
verspreid onder de inwoners van Beek en Loerbeek (door de deelnemende 
verenigingen). 
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6. Gewijzigd gemeentebeleid dat goederen niet meer gratis uitgeleend worden 

aan verenigingen (last van nadelige gevolgen hiervan) (Volharding) 

Benda Tomassen vraagt of meer verenigingen last hebben van het gewijzigde 

gemeentebeleid betreffende het uitlenen van goederen aan de verenigingen. Voor veel 

verenigingen levert dit extra, onvoorziene, kosten op. Er heeft weinig tot geen 

communicatie hierover plaatsgevonden. Het scheelt wel in kosten of je het zelf op komt 

halen, of dat de gemeente het komt brengen. De Dorpsraad heeft ondertussen navraag 

gedaan  bij haar contactpersoon bij de gemeente over duidelijke communicatie. Nadere 

informatie is te vinden op de website van de gemeente.  

 

7. Zwerfafvalbrigade Beek en Loerbeek (toelichting door Dominique Schön) 

(De zwerfafvalbrigade gaat zaterdag 8 april a.s. van start. Loop gezellig mee en 

ondersteun het zwerfafval rapen…) 

Dominique Schön geeft toelichting over de zwerfafvalbrigade en roept mensen op om 

mee te doen. Informatie is te vinden op facebook (wandelschoon) en op de website van 

de dorpsraad. De dorpsraad stuurt de informatie naar alle verenigingen per e-mail. De 

data voor 2018 kunnen ook op de evenementenkalender van de Volharding worden 

geplaatst (actie Dominique). 

 

8. Terugkoppeling openbare vergadering d.d. 16 november jl. (Dorpsraad) 

Op 16 november heeft de openbare vergadering vanuit de dorpsraad plaatsgevonden. 

De opkomst was erg laag, ondanks publicatie in het Montferland journaal. Combinatie 

met onderwerpen 1000ogen en BUUV lijkt ook niet belangstelling verhogend te zijn. De 

dorpsraad vindt de gezamenlijke bijeenkomst verenigingen wel constructief en wil dit 

ook zeker 1 keer per jaar blijven organiseren. 

 

9. Ontwikkelingen kerk, Carla Krechting 

Carla geeft een toelichting op de ontwikkelingen binnen onze Gabriel parochie. Van de 

11 kerkgebouwen zullen er een aantal sluiten. Op 15 mei aanstaande wordt  bekend 

gemaakt welke gebouwen dit zijn. Dit is een beslissing van het Bisdom. Alle inwoners 

van Beek en Loerbeek worden tussen 18.00 en 20.00u die dag schriftelijk 

geïnformeerd. Op 22 mei vindt er om 20.00u een vergadering hierover plaats op de 

Averhof waarin toelichting gegeven wordt hoe tot deze besluitvorming is gekomen. 

 

10. Vervolg geven aan het 1000 ogen project (wijkagent) 

Marcel van Binsbergen licht het project toe. Informatie hierover staat op de website 

van de dorpsraad. Momenteel zijn er twee groepen actief. De bedoeling is dat er 

meerdere groepen komen voor Beek en Loerbeek zodat er een goede overlap ontstaat. 

Marcel zal een voorstel doen voor de indeling in whatss-app groepen voor Beek en 

Loerbeek. De dorpsraad zal die communiceren naar de verenigingen. 

 

11. Bespreken verslag overleg alle verenigingen d.d. 20 april 2016 (zie bijlage) 

Geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van EHBO: in het najaar worden de AED-cursussen gepland. Dit komt 

in de krant te staan en ook op de website van de dorpsraad (actiepunt EHBO). 

 

12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

• Website van de dorpsraad slecht benaderbaar: wordt aan gewerkt, zal op korte 

termijn opgelost zijn. 
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• Rob Groenen licht toe dat hij de burgemeester rond zal leiden door Beek en Loerbeek 

op 13 april. Hij wilde het verenigingsleven onder de aandacht brengen van de 

burgemeester. 

• René Roes stelt de vraag of wij als dorp voldoende bezig zijn met de leefbaarheid van 

het dorp. Wat zijn onze behoeftes? Is er bijv. behoefte aan een gezamenlijk gebouw? 

Moeten we hierin bijsturen? Hans Hofs wil met de verenigingen hierover verder 

brainstormen. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst.  

 

 

Volgende gezamenlijke vergadering van de verenigingen is over een jaar:  

eerste woensdag van april: woensdag 4 april 2018.  


