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Bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek  

4 juni 2018, 20.00 uur in ’t Heuveltje 

Verslag 
 

Aanwezig dorpsraad: Anita Gerritsen, Rene Derksen, Susan Dikker, Carlo Heuveling,  

  Marian Trommelen,  en Beppie Maathuis 

Afwezig dorpsraad:  Henk Hermsen, , Jurgen Thijssen 

Afwezig:  Marcel van Bindsbergen, 

Kopie naar:  Ellen van Hierden 

Gast: - 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

René heet iedereen welkom. 

 

2. Toelichting subsidieaanvragen, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 

gymvereniging, stuurgroep dorpshuis, KBO 

 

Aanwezigen geven uitleg over hun voorstel. 

a. Gymvereniging ’t Peeske, beweegplein (mail reeds verzonden) 
Voorstel: een beweegplein voor jong en oud, bij de sportvelden. Hoe is onderhoud 

geregeld? Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd (zolang de toestellen heel blijven geen 

probleem)? Kosten 20.000 euro, toestellen en ondergrond, exclusief plaatsen. Wellicht 

b. Jongerenactiviteiten (bijlage reeds verzonden) 
Om jongeren en jong volwassenen te binden aan Beek / Loerbeek dient al op jonge leeftijd 

een goed aanbod aan activiteiten aangeboden te worden. Daarom subsidie gevraa  gd om 2 

jaar lang 4 activiteiten te organiseren (totaal 8 activiteiten), afgestemd op de behoefte van 

de jongeren. Met name leeftijd van 10 tot 14 jaar. Komende weken, zal een enquete onder 

de jongeren van groep 7 en 8 gehouden worden. Plan is afgestemd met Welcom. Welcom 

organiseert geen activiteiten in Beek – Loerbeek, heeft ook geen financiën hiervoor, maar 

ze denken wel mee. Mochten de gevraagde activiteiten aansluiten bij de activiteiten van 

verenigingen in Beek /Loerbeek dan worden zij benaderd met de vraag om samen wat te 

organiseren. Gevraagde subsidie 3200 euro. 

c. Ons Dorpshuis (mail reeds verzonden) 
Verbouwing van het gildegebouw tot dorpshuis zal in drie fasen plaatsvinden. Er wordt 

nog gezocht naar financiering voor het totale project. 

Gevraagde subsidie nu 25000 euro voor de eerste fase: toegankelijk maken van het 

gebouw, vernieuwen van de toiletten. Gilde verkoopt geen gronden voor de financiering 

van de verbouwing. Wordt het gebouw ondergebracht in een aparte rechtsvorm? 

d. KBO, vier projecten (mail reeds verzonden) 

Open eettafel: gedeeltelijke financiering door de provincie lijkt zo goed als rond te 

zijn. Er moet nog financiering van 10000 euro komen. 

Zonnepanelen: gemeente geeft dit jaar subsidie op zonnepanelen, is er gekeken naar 

financiering via die weg? Gevraagde subsidie 5000 euro 

Rookplek / hangplek voor ouderen: roken wordt gedemotiveerd, subsidiëring van 

roken in de openbare ruimte? Gevraagde subsidie 5000 euro 

Golfkar voor vervoer van ouderen in Beek / Loerbeek: is er gedacht aan een duofiets? 

Hoe zit het met de verzekering? Wie rijdt? Gevraagde subsidie 5000 euro voor kopen 

van een elektrische kar. 
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Afspraken: 

• Initiatiefnemers leveren voor 13 juni het aanvraag formulier digitaal in bij de dorpsraad. 

Voor elk voorstel wordt een apart formulier ingevuld. Daarbij dient ingevuld te zijn het 

gedeelte “Bijlage + gegevens”. 

• Let op: toelichting geven aan wat het bijdraagt aan artikel 3 van de subsidie-regeling. 

• Op 20 juni vanaf 20.00u is er een bijeenkomst in ’t Heuveltje waar alle inwoners van Beek 

en Loerbeek voor uitgenodigd worden. De initiatiefnemers krijgen de gelegenheid in 

project toe te lichten, maximaal 5 minuten per voorstel. Beamer, scherm en laptop zijn 

aanwezig. Is meer nodig, dan kan daarvoor contact opgenomen worden met ’t Heuveltje. 

Vanaf 19.30u is gelegenheid om alles klaar te zetten. Na de presentaties kunnen de 

aanwezigen vragen stellen en hun stem uitbrengen over de projecten. 

 

Vertegenwoordigers verlaten de vergadering. Dorpsraad vergadert verder. 

 

3. Voorbereiden bijeenkomst 20 juni a.s. betreffende subsidieaanvragen 

• Aankondiging van de bijeenkomst van 20 juni nogmaals in de krant (Marian) 

• Alle deelnemers krijgen een kaart met daarop de 7 aangedragen projecten. 

• Deelnemers kunnen de cijfers 1 t/m 7 toekennen aan de projecten, waarbij 1 de 

hoogste voorkeur heeft, 7 de laagste voorkeur. 

• Kaarten waarop niet de cijfers 1 t/m 7 staan zijn ongeldig. 

• Minimum leeftijd voor stemmen is 18 jaar. 

• Doos waarin de stemmen gedeponeerd kunnen worden: regelt Anita 

• Kaarten: 4 per pagina, 400 keer; Marian vraagt gemeente om te printen / kopiëren. 

• Bij ’t Heuveltje kunnen eventueel kopieën bijgemaakt worden (Susan) 

• Beamer en scherm van ’t Heuveltje (Susan) 

• Stoelen en hangtafels, geen formele opstelling 

• Consumpties voor eigen rekening 

• Na de bijeenkomst telt de dorpsraad de stemmen. 

• Project met meeste voorkeur krijgt gevraagd bedrag. Vraagt dat project minder dan 

25.000 euro, dan krijgt het project dat tweede voorkeur heeft geld. Etc. 

• Terugkoppeling van de uitslag rechtstreeks aan de initiatiefnemers, en via 

krantenartikel. 

• Meteen nadat de uitslag bekend is aanvraag indienen bij de gemeente. 

 

4. Ter vaststelling: 
 

• Notulen overleg 5 maart jl. (zie bijlage): geen opmerkingen 

• Actiepuntenlijst overleg 5 maart jl. (zie bijlage): 

o Kruising Arnhemseweg - Zuidermrkweg: loopt, contact met de provincie 

verloopt moeizaam, gemeente is hier niet heel actief in 

o Nog niets gehoord van de gemeente over plannen traject Eltense weg – St. 

Jansgildestraat tot de Steenbok. René belt na. 

o Verkeersveiligheid: actiepunt kan eraf. Gemeente heeft aangegeven alleen geld 

te hebben voor gedeelte St. Jansgildestraat – Eltenseweg 

o Voorzieningenbeleid scannen: actiepunt kan verwijderd worden. 

o Carlo brengt afscheidsattentie naar Hans Hofs 

o Sociale binding – loopt, schuift door tot na de zomer. 

o Attenderen directrice basisschool over mogelijkheid afspraken rijrichting 

Schoolstraat: afgehandeld. 

o Overleg Welcom jongeren activiteiten: afgehandeld 
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Notulen en actiepuntenlijst worden aangenomen. 

 

5. Ingekomen stukken: 

• brief Gemeente Montferland betr. spreekuur Wijk- en Kerngericht werken (bijlage 

reeds verzonden): ter kennisgeving aangenomen. Tijd van het spreekuur – overdag – is 

onhandig. Contacten met Ellen via telefoon en e-mail verlopen prima.  

• brief wijziging proces Subsidieregeling burgerinitiatieven provincie (bijlage reeds 

verzonden): ter kennisgeving aangenomen. 
 

6. Terugkoppeling bijeenkomst 1000 ogen project  

Beppie was namens de dorpsraad aanwezig. 

Er waren ongeveer 30 mensen, voornamelijk ouderen. 

Marcel van Bindsbergen heeft een presentatie gegeven over het idee van het 1000 ogen 

project. Tijdens de bijeenkomst bleken er een aantal Whatsapp groepen te zijn die niet 

bekend waren bij de politie. Daarmee lijkt een groot gedeelte van Beek en Loerbeek 

gedekt. In de St. Jansgildestraat, van rotonde tot rotonde wordt een groep opgericht, 

oproep om deel te nemen is verspreid onder de aanwonenden. 

Aantal leden van de dorpsraad hebben geen Whatsapp groep hiervoor. Dus niet heel Beek 

is gedekt. 

Er wordt ook aansluiting gezocht met de Whatsapp groepen in de omliggende dorpen. 

Marcel van Bindsbergen wordt gevraagd om in de volgende vergadering van de dorpsraad 

stand van zaken toe te lichten. 

 

7. Onderwerpen politie: - 

 

8. Actiepunten voortvloeiend uit het overleg met alle verenigingen Beek en Loerbeek  

4 april a.s. (zie bijlage notulen) 

• Parkeerplaatsen bij de sporthal: Anita vraagt stand van zaken na bij Hans Hofs 

• Vrijwilligersbank Welcom: Martien zou informatie sturen naar de dorpsraad, nog niet 

ontvangen. Marian gaat na. 

• Informatie over de 11-dorpen toer van Benda / Remco Peeters: niet binnengekomen 

bij de dorpsraad. Susan vraagt na. 

• Uitleen materialen gemeente aan verenigingen. Daarover zou in mei een voorstel in de 

raad komen, maar dat is niet gebeurd. Marian heeft nagevraagd bij José Vierwind, de 

evenementencoördinator. 

Notulen worden goedgekeurd, Susan stuurt deze aan de verenigingen. 

 

9. Jongerenactiviteiten (bijlage reeds verzonden) 

Deze of volgende week zal een enquete plaats vinden onder jongeren van groep 7 en 8. 

Mocht er geen belangstelling zijn onder jongeren dan wordt de subsidie aanvraag 

ingetrokken. Als er wel belangstelling is, waar we van uitgaan, dan worden de komende 

twee jaar 8 activiteiten georganiseerd waar mogelijk in samenwerking met bestaande 

verenigingen. 

 

10. Samenstelling Dorpsraad Beek – Loerbeek 

Voorzitter: René 

Vice voorzitter: Marian 

Secretaris: Marian 

Penningmeester: Henk 
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11. Inschrijving Kamer van Koophandel leden Dorpsraad 

Marian heeft nagevraagd bij de KvK welke gegevens er bij de KvK  geregistreerd staan. 

Anita zorgt dat dit aangepast wordt. 

• Mensen die geen lid meer zijn van de dorpsraad uitschrijven 

• René: staat nu geregistreerd als gewoon lid, wordt voorzitter 

• Marian registreren, als vice voorzitter en secretaris → hiervoor is kopie paspoort nodig 

• Postbusnummer laten vervallen 

• E-mail adres wijzigen, dat klopt niet. 

• Telefoonnummers nagaan en eventueel aan laten passen. 

 

12. Rondvraag 

José Hendriksen en Marian starten een minibieb in de hal van de Averhof. 

Geopperd wordt de mogelijk om het in de supermarkt te doen. 

 

Gert-Jan Engelen is geïnteresseerd in de dorpsraad, hij wordt uitgenodigd voor de 

volgende vergadering. 

 

13. Sluiting 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 4 juni 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.  22-01-2018 Afscheidsattentie voor Hans Hofs Carlo 

4.  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 

5.  4-6-2018 Subsidie aanvragen kunnen tot 13 juni 

ingevuld worden. Controleren op 

volledigheid en correctheid 

Susan / Marian 

6.  4-6-2018 Bijeenkomst 20 juni 

• Aankondiging in de krant 

• Afstemmen met ’t Heuveltje 

(consumpties voor eigen rekening, 

opstelling in de zaal, beamer en scherm, 

mogelijkheid tot kopiëren) 

• Maken en kopiëren stemkaarten 

• Powerpoint sheets met regels voor 

stemmen 

 

Marian 

 

 

 

Susan 

Marian 

 

Marian 

7.  4-6-2018 Na de bijeenkomst van 20 juni 

• Stemmen tellen 

• Terugkoppeling naar de initiatiefnemers 

• Krantenartikel met de uitslag 

• Aanvraag indienen bij de gemeente 

 

 

Iedereen 

Marian 

Marian 

?? 

8.  4-6-2018 Stand van zaken 1000 ogen project Marcel van 

Bindsbergen 

9.  4-6-2018 Parkeerplaatsen bij de sporthal, Hans Hofs 

stand van zaken vragen 

Anita 

10.  4-4-2018 Toegezegde informatie vrijwilligersbank 

Welcom aan de verenigingen, Martien 

navragen 

Marian 

11.  4-4-2018 Toegezegde informatie 11-dorpentoer 

Remco Peeters / Benda 

Susan 

12.  4-4-2018 Mogelijke wijzigingen beleid uitleen 

materialen door gemeente – navragen bij 

evenementencoördinator 

Marian 

13.  4-6-2018 Wijzigen gegevens dorpsraad bij  KvK  Anita 
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Pm-punten: 

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

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

proces.  

Allen 

 

- 


