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Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek  

26 november 2018, 20.00 uur ‘t Heuveltje 
 

Leden dorpsraad: René Derksen (voorzitter), Marian Trommelen (secretaris),  

Anita Gerritsen, Jurgen Thijssen en Beppie Maathuis  

Afwezig: Henk Hermsen (penningmeester) 

Politie:  Antoinet Veldhuizen (wijkagent) 

Gast(en): Hans Hofs (inspreker) 

Kopie aan:  Ellen van Hierden (wijk- en dorpscoördinator gemeente Montferland) 

 

 

1. Opening, mededelingen en  vaststellen agenda 

Welkom aan Antoinet Veldhuizen en Hans Hofs  

 

2. Inspreker: Hans Hofs, dorpshuis 

Hans informeert de dorpsraad over de stand van zaken van het dorpshuis. 

De realisatie van het dorpshuis bestaat uit twee fasen. 

Fase 1: aanpassingen van de toiletvoorzieningen en de toegankelijkheid 

Fase 2: er zijn twee plannen voor gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie. Dat past binnen 

het bestemmingsplan. Er wordt gewerkt aan het financiële plan. Plannen voor fase 2 

worden komende weken besproken. 

Hans verlaat de vergadering. 

 

3. AED apparaten in Beek en Loerbeek 

Zijn er voldoende AED apparaten in Beek / Loerbeek? 

Zijn er voldoende vrijwilligers in Beek / Loerbeek die deze kunnen bedienen? 

 

Vragen zijn ook gesteld aan de EHBO vereniging Beek – Loerbeek. 

Wij wachten hun reactie af. René stemt met hen af of aandacht voor dit onderwerp nodig 

is. 

 

4. Ter vaststelling: Notulen en actiepuntenlijst vergadering dorpsraad 2018-09-10 

 

Notulen en actiepuntenlijst zijn kort na de vorige vergadering goedgekeurd en op de 

website gezet, conform afspraak. 

 

Actiepunt 1: de verkeersdeskundige van de gemeente is langere tijd afwezig geweest, dus 

e.e.a. is op een laag pitje gezet. Er zijn plannen voor de aanpassing van de kruising 

Zuidermarkweg / Kerkhuisstraat, daar gebeuren veel ongelukken. 

Actiepunt 2: bijeenkomst gepland 27 november. Beppie en Jurgen gaan daarheen. 

Actiepunt 3: Marian heeft aan de basisschool voorgesteld om kinderen van een klas te 

vragen wat zij bijzonder vinden aan Beek / Loerbeek en dat te combineren met de 

verhalen van ouderen over dat onderwerp. De directrice van de basisschool heeft 

voorgesteld om dit te combineren met viering 4 / 5 mei. Zij zou dit bij het organisatie 

comité neerleggen. 

Actiepunt 5: Hans Hofs heeft hierover aantal keren de gemeente benaderd, maar krijgt 

geen reactie. Januari 2019 is er een vergadering van de gymzaal, daarin komt dit aan de 

orde. 
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Actiepunt 6: De evenementencoördinator kan geen mededelingen doen over mogelijke 

wijzigingen van het beleid van de gemeente. Marian blijft navragen, met cc naar Ellen van 

Hierden 

Actiepunten 8 t/m 13: afgehandeld 

 

5. Onderwerpen politie 

 

Marcel van Bindsbergen heeft een andere functie binnen de politie. Antoinet heeft de 

functie van wijkagent tijdelijk overgenomen. Er is nog geen vaste wijkagent aangesteld 

voor Beek – Loerbeek. 

 

Dorpsraad bedankt Marcel voor zijn inzet. Marian zorgt voor een bloemetje. 

 

1000 ogen project 

• Antoinet is benaderd door mensen van de Deelhorstweg die daar een app-groep willen 

starten. 

• Marian stuurt de informatie over de app-groepen naar Antoinet en Beppie. 

 

6. Ingekomen stukken 

a. E-mail 30-09-2018 Uitnodiging bijeenkomst dorpsraden 

René en Anita zijn naar deze bijeenkomst geweest. Alle dorpsraden hebben hun 

aandachtspunten aangedragen. Ter sprake gekomen zijn onder andere: 

• Dorpshuizen 

• Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij exploitatie dorpshuizen en 

bijbehorende verzekeringen 

• Relatie met de gemeente 

• Vrijwilligers voor de dorpsraden 

• René en Anita hebben het onderwerp van het uitlenen van materialen door de 

gemeente aan verenigingen ter sprake gebracht. Niet alle dorpsraden wisten 

hiervan. 

b. E-mail 01-10-2018 Nieuwsbrief Welcom: ter kennisgeving aangenomen. 

c. E-mail 05-10-2018 KBO uitnodiging opening keuken Averhof: geweest, dorpsraad 

heeft afgemeld. 

d. E-mail 10-10-2018 KBO Verslag van 8 oktober 2018: reactie hierop zie punt m en n. 

e. E-mail 29-10-2018 Brief KBO aan kerkbestuur dd 09-09-2018: ter kennisgeving 

aangenomen. De diaken heeft in een artikel in de Gelderlander laten weten dat de kerk 

in Beek de komende jaren nog open blijft. 

f. E-mail 06-11-2018 Flyer Beursvloer: ter kennisgeving aangenomen 

g. E-mail 06-11-2018 Welcom Nieuwsbrief: ter kennisgeving aangenomen 

h. E-mail 06-11-2018 Welcom uitnodiging verenigingsavond: ter kennisgeving 

aangenomen. 

i. E-mail 07-11-2018 gemeente vaststelling leefbaarheidssubsidie: ter kennisgeving 

aangenomen. 

j. E-mail 08-11-2018 gemeente resultaten WKW: ter kennisgeving aangenomen 

k. E-mail 11-12-2018 Humanitas; doorverwezen naar de vrijwilligersbank van Welcom 

en vacature voor vrijwilligers op de website van de dorpsraad gezet. De vraag van 

Humanitas is naar alle dorpsraden gestuurd. 

l. E-mail 19-11-2018 inloopavond herinrichting St. Jansgildestraat / Eltenseweg vanaf 

rotonde Arnhemse weg tot einde bebouwde kom. 

m. E-mail 20-11-2018 reactie op verslag KBO; afgehandeld 

n. E-mail 20-11-2018 KBO; afgehandeld. 
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7. Kerstkaart 

Verkeerveiligheid: “vanaf de Steenbok” moet worden “vanaf de rotonde Arnhemseweg” 

Kerstkaart goedgekeurd met deze wijziging. Marian stemt met Henk het aantal kaarten; 

daarna vraagt ze de gemeente om de kerstkaarten te printen. 

 

8. Plattelandsraad 

 

Herinrichting St. Jansgildestraat: Aandachtspunt groot landbouwverkeer dat gebruik 

maakt van de Eltenseweg moet niet gehinderd worden door de herinrichting. 

 

Provincie heeft een voorstel voor klusterbeleid voor niet-grondgebonden veehouders. Dat 

heeft grote consequenties voor de betreffende veehouders. Provincie heeft plussenbeleid al 

vastgesteld en gemeentes moeten dit vertalen naar het bestemmingsplan, dit heeft vooral 

met uitbreiding te maken, moet verantwoord, duurzaam en in dialoog o.a. met buurt. 

Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied.(2021-2022) 

Het verkeersplan ’s Heerenbergh heeft de aandacht van de plattelandsraad. Daarbij gaat 

het vooral om de rondweg, de consequenties voor landbouwverkeer, gevolgen voor de 

verkeersdrukte op de kleinere wegen van het buitengebied. 

 

9. 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  

 

10. Rooster van aan- en aftredingen volgende keer als Henk aanwezig is. 

11. Rondvraag 

 

• Martien ten Hoeve van Welcom heeft voorgesteld om een vacature op te nemen in de 

vrijwilligersbank voor leden dorpsraad in het algemeen. Besloten wordt om daar 

vooralsnog van af te zien. Marian koppelt terug naar Martien. 

• Er is nog een uitnodiging binnengekomen voor startbijeenkomst Ruimte voor 

duurzame energie. Marian stuurt deze door. Wie heeft er tijd en zin om naartoe te 

gaan? 

 

12. Sluiting 

 

Vergaderdata 2019: 

• Maandag 21 januari 2019, ‘t Heuveltje 

• 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 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 26 november 2018 

  
Datum 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) 

• Zuidermarkweg, met name: 

✓ Kruising Arnhemse weg – Zuidermarkweg, die 

door de politie als onveilig bestempeld is. 

Afspraak hierover maken met de provincie is heel 

lastig. 

✓ Kruising met Kerkhuisstraat, waar veel 

ongelukken gebeuren. 

• Plannen St. Jansgildestraat  

René 

2.   St. Jansgildestraat / Eltenseweg van rotonde 

Arnhemseweg 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 Antoinet 

5.  4-6-2018 Parkeerplaatsen bij de sporthal, aanspreekpunt Hans 

Hofs 

Anita 

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

gemeente – navragen bij evenementencoördinator 

Cc Ellen van Hierden 

Marian 

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

René laten registreren als voorzitter 

Anita 

8.  26-11-2018 e-mail van EHBO over AED doorsturen naar René Marian 

9.  26-11-2018 Afstemmen met EHBO over AED apparatuur en 

vrijwilligers 

René 

10.  26-11-2018 Antoinet opnemen in app-groep dorpsraad en e-mail 

verzendlijst  

Marian 

11.  26-11-2018 Antoinet stukken van vergadering van 26-11-2018 

toesturen 

Marian 

12.  26-11-2018 Informatie app-groepen 1000-ogen-project naar 

Antoinet en Beppie sturen 

Marian 

13.  26-11-2018 Bloemetje voor Marcel Marian 

14.  26-11-2018 Reactie naar Martien ten Hoeve van Welcom over 

vacature dorpsraad vrijwilligersbank 

Marian 

15.  26-11-2018 Kerstkaart aanpassen en naar Ellen sturen. Aantal 

afstemmen met Henk. 

Marian 

 

Pm-punten: 

Bewonersparticipatie Allen 

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

 


