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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek  

d.d. 5 maart 20.00 uur bij het Heuveltje 
 

Aanwezig dorpsraad:    Anita Gerritsen, Rene Derksen, Susan Dikker,  Beppie Maathuis,  

  Jurgen Thijssen, Marian Trommelen, Carlo Heuveling,  

  Henk Hermsen 

Wijkagent:  Marcel van Bindsbergen 

Gast:      Martien ten Hoeve (Welcom) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Marian Trommelen opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

2. Ter vaststelling: notulen en actiepunten overleg  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. de actiepunten: 

* Kruising Zuidermarkweg: Rene Derksen doet zijn best een afspraak te plannen met de 

Provincie, de gemeente (K. Fijnaut), M. van Bindsbergen en hemzelf over dit gevaarlijke 

kruispunt. Er zijn nog steeds veel aanrijdingen. Het is lastig deze afspraak geregeld te 

krijgen met de Provincie, dit omdat er telkens weer andere personen over gaan. 

* Bijeenkomst presenteren verenigingen Beek/Loerbeek aan nieuwe inwoners: dit is 

positief ontvangen. Het was niet heel druk maar er deden veel verenigingen mee. De 

mensen die aanwezig waren, waren ook erg enthousiast. De verenigingen vonden het 

sowieso ook leuk met elkaar in contact te komen. Wellicht 1x per 2 jaar dit organiseren.  

 

3. Ingekomen stukken 

Brief Gemeente Montferland betr. achterpad Kasteellaan 

Is ter informatie verstrekt. 

Brief Gemeente Montferland betr. projectmatige huur- en koopwoningen Steegseweg 

Is ter informatie verstrekt. 

Mail M. Duurland Gemeente Montferland betr. Dorpshuis Beek/Loerbeek 

De heer Duurland heeft gevraagd om meer informatie betreffende een eventueel 

Dorpshuis voor Beek/Loerbeek. Susan Dikker heeft deze brief doorgestuurd naar de 

Stuurgroep Dorpshuis.  

Brief Gemeente Montferland E. van Hierden betr. WKW inloopspreekuren 

Is ter informatie verstrekt.  

 

4. Gast: Martien ten Hoeve van Welcom 

Martien ten Hoeve van Welcom is aanwezig bij het inloopspreekuur. Martien ten Hoeve is 

coördinator Vrijwilligersplein Gemeente Montferland. Hij vertelt over zijn 

werkzaamheden en de mogelijkheden die er zijn.  

De enquête vrijwilligersbank heeft geen respons opgeleverd. Martien ten Hoeve geeft aan 

dat hij wellicht van betekenis kan zijn voor de vrijwilligers van Beek/Loerbeek. 

Informatie over alle mogelijkheden is te vinden op: Iedereenwelcom.nl/vrijwilligersplein. 

Er is ook een vacatureplein waar vacatures worden aangeboden. Ook zou er bijv. een 

jaarkalender met de activiteiten van Beek/Loerbeek gemaakt kunnen worden zodat in een 

vroeg stadium bekend is welke activiteiten er in een jaar komen waar vrijwilligers voor 

nodig zijn.  

Afgesproken wordt dat Martien ten Hoeve bij de bijeenkomst van 4 april a.s. met alle 

verenigingen aanwezig is en daar vertelt over de mogelijkheden die er zijn op het gebied 
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van samenwerking hierin.  

 

Ook brengt Martien het onderwerp talentenhuis in. Is er in Beek/Loerbeek animo voor een 

Jongerensoos? Talentencoaches zouden kunnen helpen met het opzetten hiervan.  

 

5. Stand van zaken Vrijwilligersbank 

Er is geen respons op de enquete vanuit de verenigingen. Dit punt komt aan de orde 

tijdens het overleg met alle verenigingen. 

 

6. Voorstel 1000 ogen project 

Op 4 april a.s. zitten alle verenigingen weer bij elkaar. In dit overleg willen we mededelen 

dat er in april een bijeenkomst wordt gepland voor het 1000 ogen project Beek en 

Loerbeek. Marcel zal een datum in april prikken en zal deze datum ook communiceren via 

de Gemeente zodat dit in het regionale nieuws  komt te staan. Bewoners van 

Beek/Loerbeek worden dan uitgenodigd om actief te gaan deelnemen/meedenken en een 

whatsapp groep voor de buurt in het kader van 1000 ogen op te zetten.  

In ieder geval C. Vonk, R. Groenen en H. Hofs zullen uitgenodigd worden omdat zij al 

een whatsapp groep in de wijk hebben. De bedoeling is deze groepen nog uit te breiden 

zodat er een goede dekking is voor Beek en Loerbeek betr. 1000 ogen. Marcel zal de 

datum aan Susan Dikker laten weten zodat zij deze kan communiceren tijdens het overleg 

met alle verenigingen.  

 

7. Onderwerpen Politie 

Geen bijzonderheden.  

 

8. Agendapunten/voorbereiden gezamenlijk overleg alle verenigingen 4 april a.s. 

1000 ogen vervolg 

vrijwilligersbank vervolg 

dorpshuis: toelichting door Stuurgroep 

EHBO 

 

9. Stand van zaken toekomstig gebouw 

Er is een mail vanuit de stuurgroep met de stand van zaken binnen gekomen. Dit wordt 

met elkaar besproken. Er is nog geen definitief voorstel richting de Dorpsraad.  

 

10. Rondvraag 

We spreken  af dat Rene Derksen voorlopig de voorzitter wordt van de Dorpsraad.  

Marian Trommelen zal de secretarisrol van Susan Dikker overnemen. Susan is 4 juni voor 

het laatst aanwezig bij de Dorpsraad. Carlo Heuveling geeft aan dat hij rond de zomer wil 

stoppen met de werkzaamheden voor de Dorpsraad. We zullen op zoek gaan naar nieuwe 

leden.  

* Beppie Maathuis geeft aan dat het onderwerp jongerensoos haar aanspreekt. Marian en 

Beppie zullen in overleg gaan met Marja Lukassen van Welcom om te inventariseren 

welke mogelijkheden er zijn. Uiteraard dient de behoefte in Beek/Loerbeek vooraf te 

worden gepeild.  

 

11. Sluiting  

Marian Trommelen sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de inbreng.  
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 5 maart 2018 

 

Actiepunt Actie dateert 

van: 

Onderwerp Wie 

1.   Verkeersveiligheid: 

Kruising Arnhemseweg – Zuidermarkweg 

afspraak plannen met Gemeente, Provincie, 

Politie en Dorpsraad 

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.  27 nov 2017 Voorzieningenbeleid scannen en mailen 

naar leden Dorpsraad 

Susan Dikker 

5.  22-01-2018 Afscheidsattentie voor Hans Hofs Susan Dikker 

6.  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 

7.  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 

8. 8 5 maart 2018 Overleg met Welcom plannen betr. 

eventuele jongerensoos 

Marian 

Trommelen en 

Beppie Maathuis 

 

Pm-punten: 

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

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

proces.  

Allen 

 


