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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek  

10 september 2018, 20.00 uur ‘t Heuveltje 
 

Leden dorpsraad: René Derksen (voorzitter), Henk Hermsen (penningmeester), Marian 

Trommelen (secretaris), Anita Gerritsen, Jurgen Thijssen en Beppie 

Maathuis  

Politie:  Marcel van Bindsbergen (wijkagent) - afwezig 

Gast(en): Ellen van Hierden (wijk- en dorpscoördinator gemeente Montferland), Rick 

Saulus (gemeente Montferland), Ruth Mijnen (wethouder gemeente 

Montferland) 

 

1. Opening, mededelingen en  vaststellen agenda 

• De voorzitter heet de gasten van harte welkom. 

• Gert-Jan Engelen heeft bedankt voor de dorpsraad. 

 

2. Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Beek – Loerbeek: stand van zaken 

• Donderdag 21 juni is de subsidie aanvraag dorpshuis 1e fase door de dorpsraad 

ingediend bij de gemeente. 

• E-mail d.d. 21 augustus van bestuur KBO 

• E-mail d.d. 14 augustus van de gemeente aan de KBO 

• Goedkeuring gemeente van de subsidie-aanvraag dorpshuis (brief d.d. 15 augustus van 

de gemeente) 

 

Te bespreken: 

Hoe gaan we om met het standpunt van de KBO? 

Welke afspraken maken we met stuurgroep dorpshuis / gilde? 

 

 

De procedure zoals die doorlopen is om te komen tot een keuze voor een project is 

uitstekend doorlopen. Alle inwoners van Beek / Loerbeek hebben inspraak gehad. Het 

project dorpshuis had het overgrote deel van de stemmen. Gemeente en dorpsraad maken 

de volgende afspraken: 

• De dorpsraad schrijft een artikel voor de krant waarin nogmaals medegedeeld wordt 

dat het project dorpshuis met overgrote meerderheid gekozen is (65%). En dat de 

gemeente de subsidie inmiddels heeft toegekend. 

• Reactie op de e-mail van de KBO: de dorpsraad sluit zich aan bij de brief van de 

gemeente en mocht er nog behoefte zijn aan  toelichting dan kan daarvoor een aparte 

afspraak gemaakt worden. De KBO wordt gevraagd in dat geval een voorstel voor een 

datum te doen. 

 

“Artikel 11. De vaststelling van de subsidie 

Binnen 12 weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd waarvoor de subsidie is verleend 

dient de aanvrager een aanvraag tot subsidievaststelling in. Deze aanvraag gaat vergezeld 

door een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording hiervan. 

Op basis hiervan stelt het college binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag tot 

subsidievaststelling de subsidie vast.” 
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René Derksen onderhoudt de contacten met de stuurgroep Dorpshuis. Zij hebben een 

kopie van de brief van de gemeente 15-08-2018 aan de dorpsraad met de goedkeuring van 

de subsidie. Voor de financiële verantwoording die de dorpsraad aan de gemeente dient af 

te leggen over de besteding van de subsidie dient de stuurgroep nota’s en foto’s in te 

leveren van het project. Dat is voldoende voor de gemeente. 

 

Rick Saulus verlaat de vergadering. 

 

3. Notulen en actiepuntenlijst vergadering dorpsraad 2018-06-04 

Akkoord.   

 

Minibieb: via de dorpsraad kan hiervoor een tekst aangeleverd worden voor de 

gemeentepagina. 

Actielijst: 

1. René zal de wethouder verkeer en de ambtenaar verkeer uitnodigen om in een 

vergadering van de dorpsraad over verkeer te praten. Kees Fijnaut is momenteel 

afwezig wegens ziekte. 

• Verkeersveiligheid in en om Beek / Loerbeek 

• Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) 

• Kruising Arnhemse weg – Zuidermarkweg, die door de politie als onveilig 

bestempeld is. Afspraak hierover maken met de provincie is heel lastig. 

• Plannen St. Jansgildestraat 

2. Aandachtspunt van Jurgen 

3. Afgehandeld 

4. Schuift door 

5. Afgehandeld 

6. Afgehandeld 

7. Afgehandeld 

8. René vraagt na bij Marcel 

9. Blijft staan 

10. Afgehandeld 

11. Afgehandeld 

12. Loopt, oktober 2018 op de agenda van de gemeenteraad. Verenigingen weten dat dit 

speelt. 

13. René moet nog als voorzitter geregistreerd worden. Rest is afgehandeld. 

 

4. Onderwerpen politie 

Schuift door wegens afwezigheid van de dorpsagent 

 

5. Ingekomen stukken 

a. Doetinchemseweg Loerbeek, e-mail d.d. 7 maart 2018 van Truus de Jong: afgehandeld 

door René 

b. Reconstructie St. Jansgildestraat, brief van de gemeente d.d. 6 juni 2018: ter kennisgeving 

c. Raadsvoorstel “vaststelling beleidskader welzijnsvoorzieningen” in de commissie M&O 3 

september, e-mail d.d. 23 augustus: geen opmerkingen 

d. Binnengekomen stukken over subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven apart agendapunt 

e. Diverse brieven KvK over inschrijving Dorpsraad, zie apart agendapunt 

f. Welcom, jaaroverzicht: ter kennisgeving 

g. Welcom, nieuwsbrief: ter kennisgeving 

h. Verslag bijeenkomst wijk- en dorpsraden, e-mail d.d. 10 juni 2018: ter kennisgeving 

i. Nieuwsbrief 9 WKW, e-mail d.d. 5 juni 2018: ter kennisgeving 
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Nagekomen: vraag van de muziekvereniging voor vermelding op de muziekkalender. 

Vergaderdata worden doorgegeven. 

 

6. 11-dorpen toer 

Bij het Peeske op 23 september. Aankondigingen zijn verspreid 

 

7. Inschrijving Kamer van Koophandel Dorpsraad 

• Postbusadres verwijderd uit de registratie 

• E-mail adres aangepast 

• Uitgeschreven als bestuurder: Hans Hofs, Anita Derksen, José Miedema, Jansen, Jansen,  

• Ingeschreven als bestuurder: Marian / secretaresse (Henk stond al ingeschreven als 

penningmeester) 

• René Derksen en Anita Gerritsen staan ingeschreven als bestuurslid. 

Rooster van aan– en aftreden 

 

8. Financiële verantwoording 

• Gemeente heeft begin van dit jaar 500 euro beschikbaar gesteld 

• ING heeft 1.000 euro beschikbaar gesteld  

• 25.000 euro subsidie leefbaarheidsinitiatief 

• Geluidsinstallatie inkomsten / uitgaven 

 

’t Heuveltje heeft nota’s voor zaalhuur gestuurd. Twee keer 50 euro en één keer 75 euro. 

Op de bijeenkomst over de leefbaarheidssubsidie is een beamer gebruikt. De kosten 

daarvan zouden doorberekend worden. Echter, dat staat niet vermeld op de nota. 

’t Heuveltje heeft nog nooit zaalhuur gerekend, het is ook niet afgestemd met de 

dorpsraad. Henk neemt dit op met ’t Heuveltje. 

 

9. Vergaderdata 2019 

• Maandag 21 januari 2019 

• Maandag 25 februari 2019 

• Woensdag 3 april vergadering verenigingen 

• Maandag 3 juni 2019 

• Maandag 9 september 2019 

• Maandag 25 november 2019 

 Vergaderlocatie: nog niet vastgesteld 

 

10. Rondvraag 

• Anita zorgt voor een bloemetje namens de dorpsraad voor Susan Dikker 

• Plattelandsraad: wordt vast agendapunt 

• Foto van de dorpsraad: zondag 14 oktober 9.00u bij ‘t Peeske 

 

11. Sluiting 

 

Vergaderdata 2018: 26 november 2018 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 10 september 2018 

 

Actie-

punt 

Actie dateert 

van: 

Onderwerp Wie 

1.   Verkeersveiligheid: 

Wethouder en ambtenaar worden uitgenodigd voor een 

vergadering van de dorpsraad 

• Verkeersveiligheid in en om Beek / Loerbeek 

• Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) 

• Kruising Arnhemse weg – Zuidermarkweg, die 

door de politie als onveilig bestempeld is. Afspraak 

hierover maken met de provincie is heel lastig. 

• Plannen St. Jansgildestraat  

René 

2.   St. Jansgildestraat van de Steenbok tot einde 

bebouwde kom 

Jurgen 

3.  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. 

René, Marian  

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

Bindsbergen 

5.  4-6-2018 Parkeerplaatsen bij de sporthal, Hans Hofs stand van 

zaken vragen 

Anita 

6.  4-4-2018 Mogelijke wijzigingen beleid uitleen materialen door 

gemeente – navragen bij evenementencoördinator 

Marian 

7.  4-6-2018 Wijzigen gegevens dorpsraad bij  KvK 

René laten registreren als voorzitter 

Anita 

8.  10-09-2018 Krantenartikel maken over leefbaarheidssubsidie Marian 

9.  10-09-2018 Antwoord formuleren e-mail 21-08-2018 KBO Marian 

10.  10-09-2018 Nota’s ’t Heuveltje voor zaalhuur Henk 

11.  10-09-2018 Vergaderdata 2019 doorgeven aan de 

muziekvereniging 

Marian 

12.  10-09-2018 Bloemetje Susan Dikker Anita 

13.  10-09-2018 Foto dorpsraad: 14 oktober Allen 

14.     

15.     

16.     

 

Pm-punten: 

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

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

proces.  

Allen 

 

- 

 


