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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 27 november 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje 

 

Aanwezigen: 

Marian Trommelen, Henk Hermsen, Jurgen Thijssen, Anita Gerritsen, Susan Dikker,  

Hans Hofs en Rene Derksen  

 

Afwezigen:  

Ellen van Hierden, Carlo Heuveling, Marcel van Bindsbergen,  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

2. Ter vaststelling notulen en actiepunten overleg 23 oktober jl.  

 

3. Binnengekomen stukken 

Advies inrichting Sintjansgildestraat / Eltenseweg 

Dit advies zal aan alle deelnemers die bij de rondgang aanwezig zijn geweest worden 

verzonden. Het is nu aan de gemeente wat zij met dit advies willen gaan doen. Er zal 

een afspraak worden gepland met Kees Fijnaut, Hans Hofs en Rene Derksen om 

hierover meer duidelijkheid te krijgen. Hans Hofs zal dit overleg plannen met de 

gemeente. Wat de huidige plannen openbare ruimte Beek en Loerbeek zijn is nog 

steeds niet geheel duidelijkheid. Ook dit zal in het overleg met Kees Fijnaut worden 

meegenomen.  

Voorzieningenbeleid: Susan Dikker zal dit document scannen en naar iedereen mailen.  

* Er is een bericht via Susan een bericht ter informatie binnen gekomen van Anja 

Hermsen. Anja Hermsen heeft aangegeven dat zij namens de buurt in overleg is met 

de gemeente over een aantal bomen. Dit ter informatie aan de Dorpsraad.  

 

4. Stand van zaken vrijwilligersbank 

De enquete is verstuurd naar de verenigingen die meedoen. Er zijn nog geen reacties 

binnen gekomen. In april a.s., in het gezamenlijk overleg met alle verenigingen zal dit 

onderwerp aan de orde komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat er grote animo was 

vanuit de verenigingen voor een vrijwilligersbank en dat er nu door de verenigingen 

niets mee wordt gedaan. In april daarom besluiten hoe hiermee om/verder te gaan.  

 

5. Verkeersveiligheid 

Er wordt een afspraak gepland met Kees Fijnaut van de Gemeente om meer 

duidelijkheid te krijgen.  

 

6. Kerstkaart 2017 

De concept kerstkaart wordt akkoord bevonden door allen. Susan Dikker zal de 

definitieve versie mailen naar Ellen van Hierden.  

 

7. Stand van zaken toekomstig gebouw 

Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de inwoners van Beek en 

Loerbeek om ook mee te denken over een toekomstig gebouw. Er waren ongeveer 85 

personen aanwezig inclusief de leden van de stuurgroep. Er was voornamelijk 

belangstelling vanuit ’t Gild, Muziekvereniging Volharding en voornamelijk andere 

betrokkenen vanuit de verenigingen. Ook was er enkele jeugd aanwezig. De 
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stuurgroep gaat verder met de verdere uitwerking. In januari 2018 zal er een go/no go 

komen voor dit eventuele toekomstige gebouw. De vraag blijft of het wenselijk is dat 

het huidige gebouw voor een breder gemeenschap gebruikt gaat worden. Hans Hofs 

zal de werkzaamheden voor de stuurgroep afmaken maar dan niet meer vanuit zijn rol 

als voorzitter Dorpsraad. Dit omdat Hans per 1 januari a.s. gaat stoppen met zijn taken 

voor de Dorpsraad.  

 

8. Voorstel kennis maken met verenigingen 

Marian Trommelen en Rene Derksen hebben een voorstel uitgewerkt voor een 

kennismakingsbijeenkomst met alle verenigingen voor de inwoners van Beek en 

Loerbeek. Dit is voornamelijk bedoeld voor inwoners die in Beek of Loerbeek zijn 

komen wonen en die niet bekend zijn met het verenigingsleven. Marian Trommelen 

heeft ook gesproken met de Heemkundekring. Zij kunnen meer vertellen over een 

aantal bijzondere plekjes in Beek/Loerbeek. Het idee is dat de Heemkundekring 

hierover een presentatie wil houden en daarna met de huifkar rond wil om de speciale 

plekjes te laten zien.  

 

9. Dorpsplein 

Wordt naar een volgende vergadering verschoven. 

 

10. Onderwerpen politie 

1000 ogen project: Marian Trommelen heeft een plattegrond uitgedraaid van Beek en 

Loerbeek. De bedoeling is dat er meer whatsapp groepen komen zodat er een goede 

aansluiting is tussen de verschillende groepen 1000 ogen in Beek en Loerbeek. Hans 

Hofs is samen met een andere buurtbewoner bezig voor een whatsapp groep voor de 

Sintjansgildestraat. De plattegrond zal worden gemaild naar Marcel van Bindsbergen 

met de vraag of hij een voorstel wil doen in de verdeling van de groepen.  

 

11. Rondvraag 

Glasvezel buitengebied: er wordt in december een informatiebijeenkomst 

georganiseerd. Marian Trommelen zal ook een stukje tekst hierover op de website 

plaatsen.  

 

12. Sluiting 

Hans Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 27 november 2017 

 

Actiepunt Onderwerp Wie 

20 maart 2017-

01 

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 2017-

02 

Overzicht financiën dorpsraad naar leden dorpsraad Henk Hermsen 

5 april 2017-01 1000ogen principe 

Verdeling van Beek / Loerbeek in gebieden voor 

mogelijke app-groepen 

Marcel van 

Bindsbergen 

8 mei 2017-01 Nav e-mail Roy Wissink over snelheid Steegseweg Marcel neemt contact 

op met Roy 

27 nov 2017-01 Advies inrichting Eltenseweg/St Jansgildestraat 

mailen naar de deelnemers van de rondgang 

Susan Dikker 

27 nov 2017-02 Voorzieningenbeleid scannen en mailen naar leden 

Dorpsraad 

Susan Dikker 

27 nov 2017-03 Afspraak plannen Kees Fijnaut, Rene Derksen en 

Hans Holfs 

Hans Hofs 

27 nov 2017-04 Plattegrond Beek en Loerbeek mailen naar Marcel 

van Bindsbergen om verdelen whatsapp groepen te 

maken 

Marian Trommelen 

27 nov 2017-05 Versturen/aanschrijven vereniging informatie 

kennismakingsbijeenkomst verenigingen Beek en 

Loerbeek 

Marian 

Trommelen/Susan 

Dikker 

27 nov 2017-06 Informatie op website plaatsen over glasvezel 

buitenaf 

Marian Trommelen 

 

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  

 

 

 


