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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek  

d.d. 22 januari 2018, 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig dorpsraad:  Anita Gerritsen, Rene Derksen, Susan Dikker,  Jurgen Thijssen,  

  Marian Trommelen,   

Afwezig dorpsraad:  Henk Hermsen, Carlo Heuveling, 

Vertegenwoordiger gemeente: Ellen van Hierden afwezig 

Wijkagent:  Marcel van Bindsbergen afwezig 

Gast:  Beppie Maathuis 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

 

a. Marian Trommelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het 

bijzonder Beppie Maathuis. Beppie Maathuis heeft gereageerd op de oproep op de 

kerstkaart dat de dorpsraad op zoek is naar nieuwe leden. Er wordt een kort 

voorstelrondje gedaan. 

b. Ellen van Hierden, coördinator wijk- en dorpsraden van de gemeente schuift nog maar 

één keer per jaar aan. Zij heeft een inloopspreekuur waar we als Dorpsraad binnen 

kunnen lopen.. 

c. Hans Hofs heeft eind 2017 zijn lidmaatschap bij de dorpsraad beëindigd. Daardoor is 

de gebruikelijke afscheidsattentie erbij ingeschoten. Susan Dikker zal hiervoor 

zorgdragen.  

d. Geen aanvullingen of opmerkingen op de agenda. 

e. Susan Dikker geeft de vergaderdata 2018 door aan het Heuveltje. 

 

2. Ter vaststelling: notulen en actiepunten overleg 27 november jl. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. de actiepunten: 

• Kruising Arnhemseweg – Zuidermarkweg: Marcel van Bindsbergen zou dit opnemen 

met de provincie. Niets meer hiervan vernomen. René Derksen neemt dit mee in zijn 

overleg met de gemeente over verkeersveiligheid in en om Beek – Loerbeek. 

• 1000-ogen principe: Marcel van Bindsbergen zou verdeling maken van Beek-

Loerbeek voor mogelijke app-groepen. Nog niets over vernomen. Marian Trommelen 

maakt een voorstel. Dit zal besproken worden in het overleg met de verenigingen in 

april a.s. 

• Marcel van Bindsbergen zou contact opnemen met Roy Wissink: actiepunt blijft staan. 

• Voorzieningenbeleid scannen en verspreiden: actiepunt blijft staan. 

• Overige actiepunten afgehandeld. 

• Actie Glasvezel in het buitengebied loopt. 

 

3. Stand van zaken vrijwilligersbank (Marian Trommelen) 

Er heeft een artikel op de voorpagina van de lokale krant gestaan, alle deelnemende 

verenigingen zijn aangeschreven om de start van de vrijwilligersbank kenbaar te maken 

onder hun contacten. Tot nu toe zijn er geen aanmeldingen van vrijwilligers die hun 

gegevens in de vrijwilligersbank opgenomen willen hebben.  

De vraag is of de verenigingen de oproep verspreidt hebben onder hun contacten. 

Degenen die betrokken waren bij de opzet van de vrijwilligersbank zijn onlangs 

geïnformeerd over het ontbreken van response (muziekvereniging Volharding, 
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Carnavalsvereniging de Dosvlegels en het Jansgilde; Mario Jansen, Martijn Heebing, 

Thom Franken, Remo Hendricksen). 

 

Vanuit de dorpsraad wordt een bericht gestuurd naar alle deelnemende verenigingen 

hierover (Muziekvereniging Volharding, Carnavalsvereniging de Dosvlegels, 

Sintjansgilde, Oranjevereniging, KBO). Actiepunt Susan / Marian. 

 

4. Verkeersveiligheid (toelichting René Derksen) 

René Derksen heeft gesproken met Kees Fijnaut, verkeersdeskundige bij de gemeente. 

a. De Noordermarkweg is opnieuw geasfalteerd. Zodra het weer het toelaat worden de 

bermen afgewerkt. Die worden opgehoogd en er wordt gras ingezaaid. De gemeente 

laat geen verlichting plaatsen op de T-splitsingen in het buitengebied. 

b. Voor de herinrichting van de St. Jansgildestraat vanaf de Steenbok tot bord bebouwde 

kom is 900.000 euro beschikbaar. Volgens de gemeente zijn de bomen te groot voor 

de straat en moeten ze daarom weg. In het groenstructuurplan van de gemeente is dat 

stuk straat aangemerkt als laan, dat impliceert dat er aan twee kanten bomen terug 

komen. Trottoir van de Steenbok tot aan de Schoolstraat zal ook toegankelijker 

gemaakt worden. Wordt het bord bebouwde kom verplaatst richting Elten? 

c. In de rest van Beek – Loerbeek heeft de gemeente geen activiteiten gepland ten 

aanzien van de verkeersveiligheid. 

d. Verkeersrapport VVN Eltenseweg - St. Jansgildestraat: daarin stonden diverse 

aanbevelingen. Deze zullen waar mogelijk meegenomen worden in de contacten met 

de gemeente. 

e. Voorstel om een keer Kees Fijnaut uit te nodigen bij het overleg van de dorpsraad. 

Verkeersveiligheid blijft aandachtspunt van René Derksen. 

 

5. Stand van zaken mogelijk dorpshuis in het Gildehuis 

Er is eind 2017 een korte enquête uitgezet door de stuurgroep dorpshuis onder 

verenigingen met het verzoek om vóór 21 januari te reageren. In deze enquête zijn de 

volgende vragen gesteld aan de verenigingen: 

• Is de vereniging geïnteresseerd om gebruik te maken van een mogelijk dorpshuis? 

• Zo ja, wat zijn de gebruikerswensen? 

• Zo ja, wil je hierover mee praten? 

Eind eerste kwartaal 2018 komt de stuurgroep met een update van de plannen. 

 

De gemeente heeft een aantal kernen, waaronder Beek – Loerbeek, 25.000 euro toegezegd 

voor Ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven. De initiatieven dienen  uit de gemeenschap 

te komen. De dorpsraad staat op het standpunt dat besteding van dit bedrag voor het 

realiseren van een dorpshuis voor een groot aantal verenigingen uit Beek – Loerbeek dat 

dit een goede besteding is. Echter, als het draagvlak onder de verenigingen te klein is voor 

het initiatief van de denktank voor het omvormen van het gildehuis naar een dorpshuis, 

dan zouden alternatieve aanwendingen van dit bedrag overwogen moeten worden. De 

KBO heeft aan de gemeente gevraagd of zij ook in aanmerking komen voor een deel van 

de 25.000 euro. Ambtelijk is daarop geen reactie gekomen, maar een wethouder heeft 

laten weten dat de besteding van dit bedrag geheel ter besluitvorming bij de dorpsraad ligt. 

• Marian Trommelen gaat na bij Ellen van Hierden of de dorpsraad beslist over de 

besteding van dit bedrag en zo ja voor wanneer dit besluit bekend moet zijn bij de 

gemeente? 

• Susan Dikker vraagt aan de leden van de stuurgroep dorpshuis naar de uitkomsten van 

de inventarisatie (Chiel Berendsen, Patrick Ketels, René Roes, Mario Jansen,  

Hans Hofs). Susan Dikker zal Hans Hofs hiervoor benaderen.  
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6. Kennismaken met de verenigingen van Beek en Loerbeek (Marian Trommelen en  

Rene Derksen) 

Tot nu toe hebben zes verenigingen / groepen zich aangemeld: EHBO, schietvereniging 

het Gulden Schot, Volleybalvereniging, het Oranjecomité, De Schutterij en de Dorpsraad. 

Dat is voldoende om het door te laten gaan, maar het zou natuurlijk mooi zijn als er meer 

verenigingen / groepen aanwezig zijn. Inschrijven kan tot 1 februari. Daarna wordt huis-

aan-huis de brief verspreidt onder de inwoners van Beek en Loerbeek. 

• Marian Trommelen zorgt voor een herinnering aan de verenigingen deze week. 

• Marian Trommelen zorgt voor tekst voor inwoners van Beek en Loerbeek en laat deze 

kopiëren. 

• Marian Trommelen neemt verspreiding op met Henk Hermsen. Zelfde manier als 

verspreiding kerstkaarten. 

• Iedereen: huis-aan-huis bezorgen brieven begin februari.  

• Krantenartikel aanleveren hierover begin februari; actie Marian Trommelen. 

 

7. Dorpsplein 

Wordt doorgeschoven naar de volgende keer. 

 

8. Onderwerpen Politie: 

Kruising Zuidermarkweg/Arnhemseweg: heb je nog contact gehad met de Provincie? 

1000 ogen project, is er een voorstel? 

Zie bespreking actiepunten, voorgaand agendapunt. 

 

9. Rondvraag 

 

a. Susan Dikker stopt (in verband met haar werk en andere activiteiten) per 4 juni 2018 

met de werkzaamheden voor de Dorpsraad. Jammer, maar begrijpelijk. 

b. De gemeente heeft besloten dat de coördinatoren wijk- en dorpsraden nog maar eens 

per jaar aanwezig zijn bij de vergaderingen van de dorpsraad. Hoe ziet de gemeente de 

samenwerking met de dorpsraden?  Wat is er destijds uit de enquête gekomen onder 

alle betrokkenen? Is het onderdeel van de kerntakendiscussie van de gemeente? 

Actiepunt Marian Trommelen. 

c. Agendapunten vragen aan verenigingen voor gezamenlijk overleg in april: na de 

carnaval. Actiepunt Susan Dikker. 

d. Kerstkaart: complimenten gekregen over de opzet (de kerstballen), de kwaliteit van 

het afdrukken van de foto was verschillend (een deel van de kaarten was te blauw), 

tijd om rond te brengen was heel krap. 

e. Er zijn nog 30km-stickers over van VVN. Marian vraagt via Marcel Beekman of daar 

nog behoefte voor is onder de bewoners van de Didamseweg. 

f. Marian Trommelen heeft gesproken met de Heemkundekring, Veldwerkgroep Beek – 

Loerbeek (Ben Boers en Marianne Verbeek-Korthof) in het kader van de sociale 

binding met Beek - Loerbeek. We gaan verhalen verzamelen over bijzondere plekken 

in en rondom (Loer)Beek en over tradities. Dat zal resulteren in een fotopresentatie 

voor alle geïnteresseerden. Bij voldoende belangstelling wordt er een fietstocht en/of 

huifkartocht georganiseerd langs de bijzondere plekken. 

g. Ouders hebben bij de directrice van school geklaagd over andere ouders die hun auto 

om 14.00u bij het ophalen van hun kind gevaarlijk op de stoep parkeren of op de 

hoeken van de kruisingen. De directrice zou hier nog op terugkomen. Zij neemt dit 

misschien ook op met de wijkagent. Optie: ouders adviseren om vanuit één kant de 
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Schoolstraat in te rijden. Marian Trommelen neemt dit op met de directrice (kan dit 

voorstel worden opgenomen in de nieuwsbrief?) 

h. Open Eettafel in de Averhof: ter informatie. De KBO probeert geld bij elkaar te 

krijgen voor de realisatie van een keuken in de voormalige badkamer. Dan kunnen 

voortaan verse maaltijden geserveerd worden met behulp van vrijwilligers. Tip: op 

voorhand bezwaar van vervoer proberen te tackelen. 

i. Beppie Maathuis is geïnteresseerd in de dorpsraad, ze komt de volgende keer weer. 

Fijn dat er mogelijk uitbreiding komt van de dorpsraad. 

 

10. Sluiting 

Marian Trommelen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de inbreng.  
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 22 januari 2018 

 

Actiepunt Actie dateert 

van: 

Onderwerp Wie 

1.   Verkeersveiligheid: 

Kruising Arnhemseweg – Zuidermarkweg 

opnemen met de gemeente. 

René Derksen 

2.   Verkeersveiligheid: plannen gemeente St. 

Jansgildestraat van de Steenbok tot einde 

bebouwde kom in de gaten houden. 

René Derksen 

3.   Verkeersveiligheid: aanbevelingen in 

rapport verkeersveiligheid onder de 

aandacht houden / brengen bij toekomstige 

plannen gemeente. 

René Derksen 

4.  5 april 2017 1000ogen principe 

Voorstel voor verdeling van Beek / 

Loerbeek in gebieden voor mogelijke app-

groepen voor de vergadering met 

verenigingen in april 

Marian 

Trommelen 

5.  8 mei 2017 Politiezaken 

Nav e-mail Roy Wissink over snelheid 

Steegseweg 

Marcel neemt 

contact op met 

Roy 

6.  27 nov 2017 Voorzieningenbeleid scannen en mailen 

naar leden Dorpsraad 

Susan Dikker 

7.  22-01-2018 Afscheidsattentie voor Hans Hofs Susan Dikker 

8.  22-01-2018 Vergaderdata doorgeven aan Het Heuveltje Susan Dikker 

9.  22-01-2018 Vrijwilligersbank  

Verenigingen informeren over ontbreken 

response 

Susan Dikker / 

Marian 

Trommelen 

10.  22-01-2018 Ondersteuning Leefbaarheids Initiatieven 

(25.000 euro) 

Navragen wat de rol van de dorpsraad is bij 

de besluitvorming over de besteding van 

het bedrag. Vóór welke datum besluit 

genomen moet zijn? 

Marian 

Trommelen 

11.  22-01-2018 Stuurgroep Dorpshuis vragen wat stand van 

zaken is (21 januari weten ze wat de animo 

onder de verenigingen is). 

Susan Dikker 

12.  -27 nov 2017 “Markt” verenigingen 21 februari 2018 

Herinnering aan de verenigingen deze 

week. 

Marian 

Trommelen/ 

Susan Dikker 

13.  27 feb 2018 “Markt” verenigingen 21 februari 2018 

Tekst opstellen voor brief aan inwoners van 

Beek en Loerbeek en laten kopiëren 

Marian 

Trommelen 

14.  27 feb 2018 “Markt” verenigingen 21 februari 2018 

Verspreiding afstemmen met Henk. Zelfde 

manier als verspreiding kerstkaarten? 

Marian 

Trommelen 

15.  27 feb 2018 “Markt” verenigingen 21 februari 2018 Iedereen 
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huis-aan-huis bezorgen brieven begin 

februari (1 of 2) 

16.  27 feb 2018 “Markt” verenigingen 21 februari 2018 

Krantenartikel aanleveren hierover begin 

februari 

Marian 

Trommelen 

17.  27 feb 2018 Samenwerking gemeente – dorpsraden: hoe 

ziet de gemeente dat nu? 

Marian 

Trommelen 

18.  27 feb 2018 Agendapunten verzamelen bij verenigingen 

voor gezamenlijk overleg in april; na 

carnaval 

Susan Dikker 

19.  27 feb 2018 Aanwonenden aan Didamseweg 

geïnteresseerd in 30km-stickers? Nagaan 

via Marcel Beekman 

Marian 

Trommelen 

20.  27 feb 2018 Sociale binding met Beek – Loerbeek: 

verhalen over Beek – Loerbeek, bijzondere 

plekken, tradities: verzamelen, 

fotopresentatie, mogelijk fietstocht en/of 

huifkartocht. In samenwerking met de 

Heemkundekring. 

Marian 

Trommelen / 

René Derksen 

21.  27 feb 2018 Directrice van de basisschool attenderen op 

de mogelijkheid om de ouders te adviseren 

via één kant de Schoolstraat in te rijden 

(nieuwsbrief Het Rondeel). 

Marian 

Trommelen 

 

Pm-punten: 

Bewonersparticipatie: in 2018 op de agenda van de Dorpsraad zetten Allen 

Communicatie Dorpsraad (naar buiten/nieuwsbladen etc.): continue 

proces.  

Allen 

  

 


