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Notulen gezamenlijke bijeenkomst verenigingen Beek en 

Loerbeek d.d. 4 april 2018 om 20.00 uur bij het Heuveltje 
 
Aanwezigen: 
Stella, Ellie te Boekhorst 
KBO, Henk ter Voert 
Muziekvereniging Volharding, Benda Tomassen, Mario Jansen en Chris Balduk 
Gymvereniging ’t Peeske, Nardie Roosendaal 
Veldwerkgroep Beek-Loerbeek, Leo Raben 

Vrijwilligersplein Montferland (Welcom), Martien ten Hoeve 
KVV Beek Loerbeek, Wilma Tiemessen en Miriam Tiemessen 
Volleybalvereniging, Maya Lanters 
Sint Jansgilde, Martijn Heebing 
Carnavalsvereniging De Dosvlegels, Remo Hendriksen 
Stichting Sportaccommodatie Beek Loerbeek, Hans Hofs 

Voetbalvereniging ’t Peeske, Rene Roes 

Namens de Dorpsraad Beek-Loerbeek; Marian Trommelen, Susan Dikker, Henk Hermsen,  
Carlo Heuveling, Beppie Maathuis en Jurgen Thijssen 
Gert-Jan Engelen 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Marian Trommelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Bespreken verslag/actiepunten overleg 5 april 2017 

* Parkeerplaatsen sporthal/voetbalvelden: Hans Hofs heeft namens het bestuur 

Stichting Sporthal contact gezocht met de gemeente omtrent dit actiepunt. De 

contactpersoon vanuit het verleden is niet meer werkzaam bij de gemeente. Hans Hofs 

zal de stand van zaken via de Dorpsraad of via de notulen van dit overleg laten weten 

aan eenieder. Actie H. Hofs. 

* Gemiddeld een keer per maand wordt er zwerfafval opgehaald. De groep wordt 

steeds groter, het is een enthousiaste groep. In de winter wordt er op zaterdagochtend 

gelopen en in de zomer op vrijdagavond en zaterdagochtend. Degenen die 

geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met D. Schon via dpschoen@hotmail.com.  

 

3. Stand van zaken en vervolg vrijwilligersbank (aanwezig Martien ten Hoeve van 

Welcom) 

Vorig jaar is gestart met het opzetten van de vrijwilligersbank voor Beek en Loerbeek. 

Er is door een werkgroep een enquête opgesteld en deze is verspreid naar alle 

verenigingen uit Beek en Loerbeek met het verzoek de enquête aan de leden van de 

verenigingen te sturen. Ook hebben hierover artikelen gestaan in het  

Montferland Journaal en Montferland Nieuws. Hier is weinig respons op gekomen. Er 

zijn 2 of 3 mensen die het hebben ingevuld en dat zijn degenen die de enquête mee 

opgezet hebben. Ook op Facebook en op de website van de Dorpsraad is hier aandacht 

aan besteed.  

Martien ten Hoeve van Welcom is aanwezig bij dit overleg, hij is coördinator 

Vrijwilligersplein bij de gemeente Montferland. Martien vertelt over de vacaturebank 

Montferland voor vrijwilligers. Ook zijn er mogelijkheden om bijv. voor Beek een inloop 

spreekuur op te zetten. Ook vanuit jaarkalenders met activiteiten van de verenigingen 

kan er bijv. ingespeeld worden om tijdig vrijwilligers te zoeken. Martien ten Hoeve zal 

de presentatie over dit onderwerp naar Susan Dikker mailen zodat zij dit aan alle 

verenigingen kan doorsturen. Actie: Martien ten Hoeve, Welcom.  
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Het zou mooi zijn dat we elkaar kunnen meer en beter kunnen vinden bij het zoeken 

naar vrijwilligers. Besloten wordt te stoppen de vrijwilligersbank zelf op te zetten, maar  

nu aan te sluiten bij de vrijwilligersbank van Welcom.  

 

4. 1000 ogen project (op 18 april a.s. om 19.30 uur in Averhof bijeenkomst 1000 ogen 

Beek en Loerbeek) (aanwezig Marcel van Bindsbergen) 

Op 18 april a.s. is er om 19.30 uur een bijeenkomst in Averhof betreffende het  

1000 ogen project. Via Facebook en via de regionale bladen is dit bekend gemaakt. In 

Beek en Loerbeek zijn al een aantal whatsapp groepen 1000 ogen. Om alles goed te 

laten aansluiten op elkaar zouden er nog enkele whatsapp groepen bij moeten komen. 

Marcel van Bindsbergen organiseert de bijeenkomst op 18 april. Iedereen die hiervoor 

belangstelling heeft is van harte welkom. 

 

5. Samenwerking tijdens de 11 dorpentoer (aanwezig Benda Tomassen namens 

Muziekvereniging Volharding) 

Op 23 september a.s. wordt de 11 dorpentoer georganiseerd. Op 13 juni a.s. is 

hiervoor een bijeenkomst voor de gehele gemeente. Benda Tomassen zal aan  

Susan Dikker een stukje tekst aanleveren over deze bijeenkomst omtrent de  

11 dorpentoer. Susan Dikker zal dit doorsturen naar alle verenigingen. Het zou mooi 

zijn dat we met elkaar weer een leuke dag invulling kunnen afspreken voor Beek en 

Loerbeek. Actie Benda Tomassen/Susan Dikker.  

Mario Jansen zal een mailadres aanmaken voor de 11dorpentoer en zal deze via  

Susan Dikker communiceren naar de verenigingen. Actie: Mario Jansen.  

 

6. Stand van zaken/ontwikkelingen/vervolg Dorpshuis (toelichting door initiatiefgroep 

dorpshuis) 

In het laatste overleg met alle verenigingen Beek en Loerbeek in april 2017 is door  

R. Roes de vraag gesteld of er interesse is voor een gezamenlijke voorziening (gebouw) 

voor de verenigingen Beek en Loerbeek.  

Naar aanleiding van dit overleg hebben een aantal mensen de handen ineen geslagen 

en zo is de stuurgroep Dorpshuis ontstaan. In november jl. zijn de eerste schetsen 

gepresenteerd aan de Beekse en Loerbeekse verenigingen, instellingen en bewoners. 

Er is gepeild of er behoefte is aan een toekomstig dorpshuis. Deze bijeenkomst was 

goed bezocht en de werkgroep is van mening dat er voldoende animo is. De stuurgroep 

heeft een presentatie gehouden waarin de ideeën naar voren zijn gebracht en zij 

hebben de aanwezigen gevraagd met aanvullende mogelijkheden te komen. In totaal 

zijn er ca. 10 partijen die op een of andere wijze hun interesse  kenbaar hebben 

gemaakt. Het is duidelijk geworden dat de meest voor de hand liggende locatie het 

huidige Gildegebouw zal zijn. 

Na afloop van deze bijeenkomst is er ook nog een online enquête gestuurd naar alle 

Beekse en Loerbeekse verengingen omtrent dit gezamenlijke gebouw. De stuurgroep 

heeft daarom besloten verder te gaan met het uitwerken van de ideeën. De architect 

komt in mei met de eerste ideeën. Na de zomer zal de volgende fase uitgewerkt zijn 

(financieel en ideeën architect). Ook zal dan duidelijk moeten worden of het huidige 

Gildegebouw opgeknapt gaat worden of dat er gekozen wordt voor een ander gebouw.  

Dit idee zal dan ook worden ingediend als project waarvoor in het kader van de 

gemeentelijke regeling leefbaarheidsprojecten een mogelijk subsidiebedrag van  

€ 25.000 wordt toegekend.  
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7. Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018 (toelichting door  

Marian Trommelen) (zie bijlage) 

De gemeente Montferland heeft voor Beek / Loerbeek 25.000 euro subsidie 

beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid. De gemeente heeft de dorpsraad 

daarbij een coördinerende taak toebedacht in het inventariseren van de 

subsidieaanvragen, het indienen ervan en de verantwoording van de verleende 

subsidie. De gemeente beslist uiteindelijk over de toekenning. Meer over de 

subsidieregeling kun je vinden op de website van de gemeente, onder de volgende  

link:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-172044.html 

 

Leefbaarheid is iets dat iedere inwoner van Beek / Loerbeek aangaat, daarom heeft de 

dorpsraad besloten om alle inwoners de kans te bieden om de invulling van de 

leefbaarheid mee te bepalen. Zoals besproken  in de vergadering van de verenigingen 

van woensdag 4 april jl., wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een voorstel voor de 

subsidie in te dienen dat de leefbaarheid van Beek / Loerbeek verbetert. Zowel 

personen als organisaties kunnen meedoen. De subsidieaanvraag dient vóór 1 juni 

digitaal ingestuurd te zijn naar dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com. 

 

Op 4 juni a.s., tijdens de vergadering van de dorpsraad, kunnen de subsidieaanvragers 

mondeling toelichting geven op hun subsidieaanvraag. De subsidieaanvragen worden 

dan getoetst op volledigheid, op de criteria die de gemeente stelt aan 

subsidieaanvragen en of de dorpsraad haar door de gemeente toegekende 

coördinerende taak kan uitvoeren. 

 

Onderstaand het formulier dat de gemeente hanteert voor het indienen van de 

subsidie. 

 

aanvraagformulier Leefbaarheidsiitiatieven 2018 incl regeling 

 

Op woensdagavond 20 juni a.s. organiseert de dorpsraad een bijeenkomst voor alle 

inwoners van Beek  /Loerbeek waarin alle subsidieaanvragers hun aanvraag 

presenteren. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en aansluitend zal 

er gestemd worden door alle aanwezigen. De dorpsraad conformeert zich aan de 

uitslag van de stemming. 

 

8. Vervolg/evaluatie kennismakingsbijeenkomst met alle verenigingen febr. jl. voor alle 

nieuwe inwoners van Beek en Loerbeek (toelichting door Marian Trommelen) 

Door de (nieuwe) inwoners is positief gereageerd op de bijeenkomst die in februari jl. 

georganiseerd is in het Gildegebouw. De verenigingen vonden het ook erg leuk met 

elkaar in gesprek te komen/zijn. De belangstelling was niet heel groot maar de mensen 

die er waren, waren dan ook erg enthousiast. Afgesproken wordt dit 1x per twee jaar 

te organiseren. De KBO stelt voor de volgende keer deze bijeenkomst in het licht te 

houden. Ouderen gaan in het donker liever niet de straat op.  

 

9. Stand van zaken uitlenen materialen van de gemeente aan verenigingen (toelichting 

door Marian Trommelen) 

Er heeft het afgelopen jaar een pilot plaatsgevonden betreffende het uitlenen van 

materialen van de gemeente aan de verenigingen. In mei a.s. wordt in de Raad een 

besluit genomen hoe dit wordt voortgezet. Marian Trommelen zal de stand van zaken 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-172044.html
mailto:dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com
https://dorpsraadbeekloerbeek.files.wordpress.com/2018/04/aanvraagformulier-leefbaarheidsiitiatieven-2018-incl-regeling.xlsx
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laten weten. Actie: Marian Trommelen.  

 

10. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

* Susan Dikker deelt mee dat in november a.s. er weer EHBO cursussen worden 

gegeven. Communicatie hierover volgt via de regionale bladen.  

 

11. Sluiting 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 


