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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 4 september 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje 

 

Aanwezigen: 

Marian Trommelen, Henk Hermsen, Carlo Heuveling, Susan Dikker, Hans Hof (later 

aanwezig ivm aanwezig bij raadsvergadering) en Rene Derksen  

 

Afwezigen:  

Ellen van Hierden, Marcel van Bindsbergen, Anita Gerritsen, Jurgen Thijssen 

 

 

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 : Hans Hofs is vanavond bij de gemeenteraad aanwezig.  

* T.b.v. de evenementenkalender 2018 heeft Susan Dikker een voorstel gedaan voor 

de vergaderdata voor 2018. Allen zijn hiermee akkoord. Susan Dikker zal de data 

mailen naar Muziekvereniging Volharding tbv de kalender. 

* Susan Dikker heeft een mail gestuurd naar de gemeente over het snoeien van de 

veilige fietsroute Loerbeek-Beek. Dit is nu gebeurd. Het verzoek is of dit snoeien 

meegenomen kan worden in het reguliere onderhoud (maandelijks maaien). Deze 

vraag zal Susan Dikker bij Ellen van Hierden neerleggen.  

* Lenen en huren van materialen bij evenementen: N. Rosendaal, M. Jansen en  

M. Trommelen gaan hierover in overleg met de evenementen coördinator van de 

gemeente. De informatie op de website is niet duidelijk genoeg. De gemaakte 

afspraken zullen na dit overleg worden gecommuniceerd aan alle verenigingen Beek 

en Loerbeek.  

* Voor het opruimen van zwerfafval is inmiddels een groep van 20 personen actief. 

Carlo Heuveling geeft aan ook een keer mee te willen gaan.  

 

3. Aanwezig Romy van Oorschot van Politie Oost Nederland / Achterhoek West 

Romy van Oorschot van Politie Oost Nederland/ Achterhoek West is aanwezig bij dit 

overleg. Romy van Oorschot heeft contact gezocht met de Dorpsraad in verband met 

de verkeersveiligheid van de Sint Jansgildestraat en de Eltenseweg. Er zijn onlangs 

metingen gedaan en 90% rijdt te hard op de Eltenseweg. De gemeente heeft al enige 

tijd aangekondigd de weg te willen herinrichten maar dit komt alsmaar niet op gang. 

De gemeente heeft nu ook aangegeven dat zij niet weten of er budget beschikbaar is 

om de weg aan te gaan passen. Voorlopig wordt er dus nog geen actie ondernemen. 

Politie Montferland heeft daarom contact gezocht met Veilig Verkeer Nederland. 

Veilig Verkeer Nederland heeft de politie geadviseerd dat er zoveel als mogelijk 

melding moet worden gemaakt van de onveilige situatie. Veilig Verkeer Nederland 

wil dan de situatie gaan bekijken en een veiligheidsrapport opstellen. Er zijn al 

meerdere meldingen gemaakt over deze situatie bij VVN. Het verzoek van Romy van 

Oorschot is of de Dorpsraad en de buurt melding willen gaan maken bij VVN. Marian 

Trommelen zal namens de Dorpsraad in ieder geval melding gaan maken.  
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4. Vrijwilligersbank 

Marian Trommelen heeft de tekst voor de krant voorbereid. Er moet nog een foto 

worden gemaakt. Aangegeven wordt dat Voetbalvereniging ’t Peeske niet gezamenlijk 

meedoet. Hans Hofs zal dit separaat nog bespreken met Rene Roes.  

Momenteel doen mee: 

- Carnavalsvereniging De Dosvlegels 

- Muziekvereniging Volharding 

- Sint JansgGilde/Oranjecomite 

- KBO 

 

5. 1000 ogen project 

Volgende vergadering inhoudelijk op ingaan. Verzoek of Marcel van Bindsbergen dan 

ook aanwezig wil zijn.  

 

6. Gezamenlijk gebouw Beek en Loerbeek 

In de gezamenlijke bijeenkomst met alle verengingen heeft Rene Roes het onderwerp 

gezamenlijk gebouw voor Beek en Loerbeek ingebracht. Naar aanleiding hiervan heeft 

Hans Hofs in juli jl. een overleg geïnitieerd met Rene Roes (Voetbalvereniging ’t 

Peeske), Chiel Berendsen (Gilde) en hemzelf. De gemeente heeft namelijk aangegeven 

locale initiatieven voor een gezamenlijk gebouw te ondersteunen. De uitkomst van dit 

overleg is verwerkt in een brief. De Dorpsraad heeft deze brief ingediend bij de 

gemeente. Vanavond is Hans Hofs naar de gemeenteraad geweest en had daar 

inspreekrecht bij de vergadering. Dit was een constructief overleg en afgesproken is 

dat in de gemeenteraad van 21 december a.s. een uitgewerkt voorstel geagendeerd kan 

worden. Hans Hofs wil nu met de andere betrokkenen een goed uitgewerkt voorstel 

gaan maken. In september wil Hans Hofs verder in overleg hierover om zo tot een 

goed inhoudelijk plan te komen.  

 

7. Rondje bestuursleden 

* Ten behoeve van de website willen we een nieuwe foto maken van het bestuur van 

de Dorpsraad. Deze foto zullen we maken op zondag ….. 

* Een bespreekpunt voor de volgende vergadering is: verkeersveiligheid en het 

opknappen van straten. Is er een verkeersplan? 

* Bespreekpunt voor de volgende vergadering is het dorpsplein.  

* De inburgering van nieuwe bewoners in Beek en Loerbeek is een punt van aandacht. 

Wellicht kan door middel van de kerstkaart van de Dorpsraad hier ook aandacht aan 

worden besteed.  

 

8. Rondvraag/mededelingen 

* Hans Hofs geeft aan dat hij eind dit jaar wil gaan stoppen met de Dorpsraad. Wel wil 

Hans Hofs het onderwerp gezamenlijk gebouw oppakken en ook afronden. Er zal 

gezocht moeten worden naar een nieuwe voorzitter.  

* Susan Dikker zal Marcel van Bindsbergen een mail sturen over de volgende 

onderwerpen: 

- Heeft Marcel nog contact gehad met Roy Wissing? 

- Wil Marcel contact leggen met Het Rondeel om nog eens naar de verkeerssituatie te 

kijken?  

- Heeft Marcel nog contact gezocht met de provincie over kruising 

Zuidermarkweg/Arnhemseweg? 

* Susan Dikker geeft aan dat de kaveluitgifte Steegseweg in september een vervolg zal 
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krijgen. Dit heeft zij vernomen van Lucas Meuleman van de Gemeente Montferland.  

 

Volgende vergaderingen:  

23 oktober 2017 bestuursvergadering 

27 november 2017 bestuursvergadering 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 4 september 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  

 

 

 


