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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek  

d.d. 8 mei 2017 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig: Anita Gerritsen, Rene Derksen, Hans Hofs, Marian Trommelen 

    Ellen van Hierden, Marcel van Bindsbergen (deels), Susan Dikker (deels) 

Afwezig:  Henk Hermsen, Carlo Heuveling, Jurgen Thijssen 

Gast:  Corrie Vonk 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Hans Hofs opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Ter vaststelling: 

-     Notulen en actiepunten overleg 20 maart jl 

Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 

Bespreking notulen en actiepunten voortaan als laatste punt op de agenda. 

 

Actiepunt factuur reparatie muziekinstallatie (Hans Hofs):  

de schade aan de muziekinstallatie is niet verzekerd. Henk wordt gevraagd de factuur te 

betalen. Maar Henk Horst heeft aangegeven de verzekeringspremie 2017 voor zijn 

rekening te willen nemen. 

 

3. Evaluatie vergadering verenigingen 5 april jl. en vervolgacties 

 

In aanvulling op punt 3 11dorpentoer: Volgens de muziekvereniging organiseert Welcom 

dit in september, op 8 mei ’s avonds is er een informatie-avond hierover bij Welcom. De 

evenementencoördinator van de gemeente is nog steeds van mening dat de 11dorpentoer 

in juni plaatsvindt. 

 

In aanvulling op punt 6 over het lenen van materialen van de gemeente geeft Ellen aan dat 

de informatie hierover op de website van de gemeente staat. Bij vragen kan de 

evenementen-coördinator benaderd worden. 

 

Hans Hofs heeft in de vergadering aangeven de verenigingen te benaderen over de 

leefbaarheid / gezamenlijk gebouw. Daar heeft hij de eerste stappen in gezet. Hij stelt een 

brief op namens de verenigingen dat er nu nog geen concrete plannen zijn in Beek / 

Loerbeek, maar dat we wel deel willen nemen in de denktank. 

 

Notulen zijn goedgekeurd en kunnen naar de verenigingen gestuurd worden. In het 

bijgaande bericht zal nogmaals aandacht gevraagd worden voor de vrijwilligersbank. 

 

4. Vervolg geven aan 1000 ogen Project Beek en Loerbeek 

De twee bestaande groepen (via hun contactpersonen Rob Groenen en Corrie Vonk) 

hebben informatie ter beschikking gesteld voor mensen die zelf een app-groep willen 

starten. Deze informatie is besproken in de gezamenlijke vergadering van alle 

verenigingen op 5 april en staat op de website van de dorpsraad. 

Marcel van Bindsbergen zou een voorstel maken voor de indeling van de rest van Beek en 

Loerbeek in geografisch logische gebieden voor nog op te zetten app-groepen. 
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Bij afwezigheid van Marcel van Bindsbergen wordt dit punt doorgeschoven naar volgende 

vergadering. 

 

5. Binnengekomen stukken 

• Mail Ellen van Hierden, reactie op diverse vragen: ter kennisgeving aangenomen. 

• Mail René Derksen, provinciaalse weg: 

Op het kruispunt Arnhemseweg / Zuidermarkweg zijn sinds 2014 ongeveer 12 

aanrijdingen geregistreerd door de politie. Marcel van Bindsbergen kaart nogmaals 

aan bij de gemeente en de provincie dat dit aantoonbaar een gevaarlijk kruispunt is 

(9 mei telefonisch). 

• Mail Kees Fijnaut, tijdelijke verkeersremmende maatregelen Eltenseweg: ter 

kennisgeving aangenomen. Mooi dat er maatregelen komen. 

• Mail J. Schreur, Onderzoek rekenkamercommissie samenwerking Gemeente 

Montferland en Wijk- en dorpsraden: 11 mei in de commissie. 

• Mail Roy Wissink over hard rijden Steegseweg. Roy Wissing is bij een vergadering 

van de dorpsraad aanwezig geweest om zijn punt toe te lichten. Daarna hebben Roy 

Wissing en de verkeersdeskundige van de gemeente overleg met elkaar gehad en 

afspraken gemaakt. Snelheidsmetingen hebben aangegeven dat er geen significant 

aantal snelheidsovertredingen zijn op de Steegseweg. Daarover is teruggekoppeld naar 

Roy Wissing. Daarna heeft nog een periode een bord in de straat gestaan dat mensen 

met een smiley laat zien of ze zich houden aan de snelheidslimiet of niet. Marcel van 

Bindsbergen neemt nogmaals contact op met Roy en Hans Hofs reageert namens de 

dorpsraad. 

 

6. Evaluatie Didamseweg 

Hans Hofs en René Derksen zullen bevindingen naar de gemeente sturen, inclusief 

afspraaak over telling en de opmerkingen van de buurt. 

Trekt de kruising Didamseweg / Noordermarkweg veel meer vrachtverkeer? De gemeente 

wordt gevraagd een telling / snelheidsmeting te houden als de inrichting helemaal gereed 

is. Fietsers gaan vaker op de stoep rijden.Er zijn extra paaltjes gezet zodat de inhammen 

beter zichtbaar zijn voor verkeer. 

 

7. Politiezaken 

Besproken in aanwezigheid van Marcel van Bindsbergen. 

 

8. 21.00 uur: Lucas Meuleman, gemeente Montferland betreffende Tweede Fase Plan 

Steegseweg 

Het plaatje van de verkaveling is indicatief, de gemeente staat open voor alternatieve 

plannen.Tot nu toe heeft de gemeente 4 telefoontjes ontvangen met vragen van 

geinteresseerden.In de Meester Vermeulenstraat in Loerbeek is ook nog aanbod van 

huizen. 

Hoe kan de gemeente aansluiten bij de concrete vraag? 

De gemeente zal een informatieavond voor geinteresseerden organiseren. Daarin zullen de 

opties aan bod komen, een indicatie van de grondprijs. Mogelijke locatie voor deze 

bijeenkomst is de gemeentewerf in Loerbeek. De gemeente zal de informatieavond 

kenbaar maken via de krant, website en twitter. De leden van de dorpsraad zullen deze 

informatie zoveel mogelijk verspreiden onder hun eigen contacten, in ieder geval via 

Facebook. 

 

9. Stand van zaken vrijwilligersbank (M. Trommelen) 

Tot nu toe heeft alleen de KBO aangegeven mee te willen doen (en natuurlijk de 
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verenigingen betrokken bij de opzet). Bij het versturen van de notulen van de 

gezamenlijke bijeenkomst van alle verenigingen zal nogmaals aandacht gevraagd worden 

voor de vrijwilligersbank. 

 

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

aandachtspunten) 

Geen bijzonderheden 

 

11. Rondvraag:  

geen bijzonderheden 

 

12. Sluiting 

Hans Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 

 

Volgende vergaderingen: 

19 juni 2017: Hans Hofs en Ellen van Wierden hebben zich afgemeld. 

4 september 2017 

23 oktober 2017 

27 november 2017 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 8 mei 2017 

Actiepunt Onderwerp Wie 

20 maart 2017 Kruising Arnhemseweg - Zuidermarkweg 

Poging contact te leggen met de provincie hierover. 

 

Marcel neemt 9 mei 

contact op met de 

provincie en de 

gemeetne 

6 februari 2017 Toewijzingsbeleid Averhof opvragen en 

rondsturen. 

Hans Hofs 

20 maart 2107 Inzichtelijk maken financiën muziekinstallatie 

(inkomsten, uitgaven, huurprijs) 

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 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. 

Ellen heeft collega’s 

gevraagd dit aan te 

passen. 

5 april 2017 Informatie op de website van de gemeente over te 

lenen materialen: duidelijker en specifieker 

Ellen vanWierden 

5 april 2017 1000ogen principe 

Verdeling van Beek / Loerbeek in gebieden voor 

mogelijke app-groepen 

Marcel van 

Bindsbergen 

5 april 2017 Overleg verenigingen over leefbaarheid / 

gezamenlijk gebouw 

Hans Hofs 

8 mei 2017 Nav e-mail Roy Wissink over snelheid Steegseweg Marcel neemt contact 

op met Roy 

8 mei 2017 Nav e-mail Roy Wissink over snelheid Steegseweg Hans reageert namens 

de dorpsraad 

8 mei 2017 Informatie-avond Tweede Fase Plan Steegseweg Informatie hierover 

zal door de leden van 

de dorpsraad verspreid 

worden onder hun 

contacten 

8 mei 2017 Evaluatie Didamseweg 

Bevindingen van dorpsraad en buurt naar de 

gemeente sturen, inclusief afspraak over telling 

Hans Hofs, René 

Derksen 
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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  

 

 

 


