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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 19 juni 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje 

 

Aanwezigen: 

Marian Trommelen, Jurgen Thijssen, Henk Hermsen en Anita Gerritsen (notuliste) 

 

Afwezigen:  

Rene Derksen, Susan Dikker, Hans Hofs, Carlo Heuveling, Ellen van Hierden en  

Marcel van Bindsbergen  

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

2. Binnengekomen stukken: 

* Er zal navraag worden gedaan of Marcel van Bindsbergen of Hans Hofs nog contact 

heeft gehad met Roy Wissing.  

*  Brief namens de Dorpsraad aan de Gemeenteraad over het afstoten van locale 

accommodaties : Deze week heeft Rene Derksen hierover een gesprek met de 

gemeente.  

*Mail Sandra Bergevoet: Marcel van Bindsbergen heeft gereageerd, we vragen aan 

Susan Dikker of zij terugkoppeling wil geven aan Sandra Bergevoet.  

*11 Dorpentoer : vraag aan Susan of ze deze mail doorgestuurd heeft naar de 

verenigingen. Wij, als Dorpsraad, zijn geen partij in de organisatie van de  

11 dorptentoer. 

*Mail N. Rosendaal : Marian Trommelen neemt contact met haar op betr. het uitlenen 

van materialen van de gemeente aan verenigingen. De website van de gemeente geeft 

hierin geen duidelijkheid.  

 

3. Vrijwilligersbank 

Susan Dikker heeft de notulen doorgestuurd, maar tot nog toe is alleen de KBO extra. 

Marian Trommelen heeft een concept tekst gemaakt voor een krantenartikel en een 

stukje voor Facebook. Er moet nog een foto gemaakt worden. 

 

4. Rondje bestuursleden 

*  Marian Trommelen vraagt ons om de enquête voor het eten op de maandag bij de 

Averhof te liken.  

* Rene Derksen zou graag aandacht willen besteden aan nieuwe bewoners van Beek 

en Loerbeek. Dit punt zal in een volgende vergadering terugkomen.  

 

5. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

Volgende vergaderingen:  

4 september 2017 bestuursvergadering 

23 oktober 2017 bestuursvergadering 

27 november 2017 bestuursvergadering 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 19 juni 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 

gemeente 

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 

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 

19 juni 2017 Reageren op mail van S. Bergevoet Susan Dikker 

19 juni 2017 Aandacht besteden aan nieuwe bewoners van Beek 

en Loerbeek 

Allen; volgend 

overleg bespreken 

19 juni 2017 Vrijwilligersbank afronden Marian Trommelen 

19 juni 2017 Brief dorpsraad aan Gemeente over afstoten locale 

accommodaties; Rene Derksen heeft overleg 

hierover met de gemeente 

Hans Hofs /  

Rene Derksen 

 

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  

 

 

 


