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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek 

d.d. 23 oktober 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje 

 

Aanwezigen: 

Marian Trommelen, Ellen van Hierden, Carlo Heuveling, Susan Dikker, Hans Hofs, 

Jurgen Thijssen, Anita Gerritsen, Marcel van Bindsbergen en Rene Derksen  

 

Afwezigen:  

Henk Hermsen (mkg) 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

2. Binnengekomen stukken: 

* Inspectie VVN Eltenseweg en Sint Jansgildestraat: alle omwonenden zijn 

geïnformeerd en uitgenodigd om bij deze inspectie samen met Veilig Verkeer 

Nederland en de Dorpsraad aanwezig te zijn. De inspectie wordt gehouden op 

woensdag 25 oktober. Vanuit de buurt hebben zich al een aantal belangstellenden 

gemeld. Rene Derksen, Marian Trommelen en Jurgen Thijssen zullen namens de 

Dorpsraad hierbij aanwezig zijn. Marcel van Bindsbergen probeert ook aan te sluiten. 

Ook Romy van Oorschot zal namens Politie Oost Nederland / Achterhoek West hierbij 

aanwezig zijn. De inspectie gaat vanaf rotonde Loerbeek tot en met de Eltenseweg.  

* Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018: Ter informatie en 

nader toegelicht bij het onderwerp gezamenlijk gebouw voor Beek en Loerbeek.  

* Voorzieningenbeleid Gemeente Montferland: Ter informatie. 

* Toegankelijker maken openbare ruimte: Carlo Heuveling heeft met Richard Hosper 

de route voor minder validen naar het dorp gelopen. De gemeente zal met een plan van 

aanpak komen om een aantal knelpunten op te lossen. De dorpsraad wacht dit plan 

even af. Tijdens deze ronde kwam ter sprake dat de gemeente ideeën heeft voor het 

dorpsplein en dat er ontwikkelingen zijn voor een opknapbeurt van de 

Sintjansgildestraat. Deze twee items zijn bij de dorpsraad niet bekend.  

Marian Trommelen geeft aan dat zij informeel wel meer ontwikkelingen heeft gehoord 

over Beek/Loerbeek en vraagt naar de stand van zaken. Afgesproken wordt dat  

Marian Trommelen een mail zal maken naar Ellen van Hierden betreffende de 

onderwerpen die zij de afgelopen periode voorbij heeft horen komen betreffende 

openbare werken.  

* Dorpsplein en Sintjansgildestraat op de agenda bij de gemeente? Dit vraagt  

Ellen van Hierden intern na.  

* Aanmelding woningbouwkavels Steegseweg fase 2: Een aantal kavels aan de 

Steegseweg fase 2 worden nu uitgegeven. Er is enkele weken de tijd om je in te 

schrijven en dan vindt in november a.s. de loting plaats. Nog niet alle kavels worden 

nu uitgegeven.  

* Uitnodiging speeddate 28 november a.s.: Ellen van Hierden geeft aan dat er nog 

weinig animo vanuit de dorpsraden is. Marian Trommelen en Carlo Heuveling willen 

hier wel naar toe. Anita Gerritsen denkt er nog even over na. Aanmelden graag voor 

30 oktober a.s. 

 

3. Notulen 4 september jl. Akkoord. 

Actiepuntenlijst: 
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20 maart-01 2017: Blijft staan.  

20 maart-02 2017: Blijft staan.  

20 maart-03 2017: Afgehandeld.  

20 maart-04 2017: Afgehandeld.  

5 april-01 2017: Afgehandeld. 

5 april-02 2017: Blijft staan. Staat vandaag op de agenda te bespreken met  

M. van Bindsbergen.  

5 april-03 2017: Afgehandeld. Dit is opgepakt en de afspraken lopen nu. / 

8 mei-01 2917: Afgehandeld. Marcel van Bindsbergen gaat dit zelf oppakken. 

8 mei-02 2017: Afgehandeld. Hans Hofs heeft contact gehad met Roy Wissing.  

19 juni-01 2017: Afgehandeld.  

19 juni-02 2017: Blijft staan. Aanvraag voor subsidie hiervoor is ingediend.  

Rene Derksen en Marian Trommelen zullen dit verder voorbereiden en met een 

voorstel komen.  

19 juni-03 2017: Afgehandeld.  

19 juni-04 2017: Afgehandeld.  

 

4. Stand van zaken vrijwilligersbank 

De vrijwilligersbank staat klaar en kan worden verstuurd door S. Dikker naar de 

verenigingen. In het gezamenlijk overleg in april 2018 met alle verenigingen zal de 

respons /uitkomst met iedereen worden gedeeld.  Er zal dan ook een afspraak worden 

gemaakt wie de beheerder gaat worden van de vrijwilligersbank.  

 

5. Dorpsplein 

Wordt nu niet besproken.  

 

6. Kerstkaart 2017 

Er zal dit jaar worden gekozen voor een kerstkaart met foto en een stukje tekst.  

S. Dikker en M. Trommelen pakken dit samen op. Op zondag 29 oktober zullen we 

om 09.00 uur een nieuwe foto van het bestuur maken bij ’t Peeske.  

 

7. Stand van zaken toekomstig gebouw 

Naar aanleiding van het overleg met alle verenigingen in april jl. zijn een aantal 

personen met elkaar het overleg aangegaan over een eventueel toekomstig gebouw (op 

cultureel vlak) voor Beek en Loerbeek. Een dergelijk gebouw moet een brede 

gemeenschapsfunctie hebben. Dit overleg is voor de zomer gestart en er is een brief 

opgesteld vanuit de Dorpsraad naar het college. Deze brief is onlangs besproken in de 

gemeenteraad. Hans Hofs heeft hier spreektijd gekregen om de brief toe te lichten. De 

gemeente heeft aangegeven dat er per kern leefbaarheidsinitatieven ingediend kunnen 

worden. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Momenteel hebben er al 

diverse gesprekken plaatsgevonden en er vindt al een verdere uitwerking van de 

plannen plaats. Binnenkort wil de werkgroep deze plannen gaan delen/presenteren aan 

de inwoners van Beek en Loerbeek om ook vanuit te vernemen of er daadwerkelijk 

behoefte is aan dit gemeenschappelijk gebouw. De uitnodiging hiervoor wordt 

momenteel gemaakt en zal via diverse sociale media worden verspreid en ook in de 

regionale krant worden aangekondigd.  

In de bijeenkomst in april 2018 met alle verenigingen zal worden besproken of dit 

plan inderdaad de meeste prioriteit heeft (op het gebied van leefbaarheidsinitiatieven) 

om hier met z’n allen “ja” tegen te zeggen.  
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8. Onderwerpen politie: 

* Kruising Zuidermarkweg/Arnhemseweg 

Marcel van Bindsbergen zal proberen toch nog weer in contact te komen met de 

Provincie. Dit is erg lastig. De cijfers laten wel zien dat er ongelukken gebeuren. 

Marian Trommelen zal aan de verkeersdeskundige van VVN vragen of zij ook naar de 

situatie Zuidermarkweg/Arnhemseweg willen kijken.  

* 1000 ogen project:  

Marian Trommelen heeft een plattegrond van Beek en Loerbeek gemaild naar 

iedereen. Marcel van Bindsbergen zal kijken of hij de kaart in gebieden kan knippen 

ten behoeve van de whatsapp groepen 1000 ogen.  

* Het Rondeel 

Momenteel zijn er geen lopende vragen vanuit de school. De huidige leraren 

parkeerplaatsen zijn lastig en smal maar dit is niet direct op te lossen.  

* Terugkoppeling Roy Wissing; Marcel van Bindsbergen heeft enkele keren contact 

gezocht maar is nog niet gelukt. Heeft zijn aandacht nog en zal  

Marcel van Bindsbergen zelf verder oppakken, kan hier van de agenda af.  

 

9. Rondvraag 

* Marian Trommelen informeert het bestuur nog een verdeling heeft in 

aandachtsgebieden. Zo niet, dan kan dit op de website worden weggehaald. Conclusie 

is dat er geen verdeling in aandachtsgebieden is. Per onderwerp wordt bekeken wie er 

de meeste affiniteit mee heeft.  

* Marian Trommelen vraagt of Hans Hofs het stukje over Averhof op de website wil 

actualiseren. Hans zal dit doen.  

 

10. Sluiting 

Hans Hofs sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  

 

Volgende vergaderingen:  

27 november 2017 bestuursvergadering 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 23 oktober 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 

5 april 2017 1000ogen principe 

Verdeling van Beek / Loerbeek in gebieden voor 

mogelijke app-groepen 

Marcel van 

Bindsbergen 

19 juni 2017 Aandacht besteden aan nieuwe bewoners van Beek 

en Loerbeek 

Allen; volgend 

overleg bespreken 

19 juni 2017 Vrijwilligersbank afronden: is verstuurd nu de 

uitkomsten afwachten en in april bespreken met 

alle verenigingen. 

Marian Trommelen 

23 oktober-01 

2017 

Mail naar E. van Hierden betr. ontwikkelingen 

openbare werken in Beek en Loerbeek (welke 

besluiten zijn er genomen) 

Marian Trommelen 

23 oktober 02-

2017 

Website stukje over Averhof actualiseren Hans Hofs 

 

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  

 

 

 


