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Bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek  

25 februari 2019, 20.00 uur ’t Heuveltje 

Notulen 
 

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

Jurgen Thijssen 

Afwezig:  Beppie Maathuis, Henk Hermsen (penningmeester), 

Politie:  Antoinet Veldhuizen (wijkagent, afwezig) 

Gast(en): Rob Jansen, Clemens Beumer, Anton Brinkhuis, Hans Lambooy voor 

klimaatplannen gemeente Montferland 

Mario Jansen: diverse onderwerpen 

Gasten zijn alleen aanwezig tijdens het inloopuur 

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

 

 

1. Inloopuur: 

a. Klimaatplannen gemeente Montferland 

Er is een andere groep in Beek / Loerbeek die hun zorgen over de plannen van de 

gemeente kenbaar gemaakt heeft bij de gemeente. Contactgegevens van Rob Jansen 

worden aan deze groep doorgegeven. 

René neemt contact op met de gemeente om de onrust over de windmolens bij 

inwoners kenbaar te maken. 

b. Diverse 

• Stand van zaken dorpshuis verteld; 1e fase verbouwing loopt. Stuurgroep 

Dorpshuis informeert gemeente over stand van zaken, met cc aan de dorpsraad. 

• Rotonde van Loerbeek, die nu door de muziekvereniging ingericht is en 

onderhouden wordt zou naar een particulier bedrijf gaan voor onderhoud. Dat 

komt deze week ook nog in de raad. 

• Oud-papier: communiceren van de gewijzigde data voor ophalen 

 

2. Opening, mededelingen en  vaststellen agenda: geen opmerkingen 

 

3. Ter vaststelling: 

Notulen en actiepuntenlijst vergadering dorpsraad 2019-01-21 

Notulen akkoord. 

Actiepuntenlijst: 

• Actiepunt 2 St. Jansgildestraat: op z’n vroegst in maart een tweede bijeenkomst. 

• Actiepunt 3 Sociale binding: Marian is bezig met de voorbereiding van een 

fotowedstrijd. Dorpsraad stelt hiervoor vanuit de schenking van ING 500 euro 

beschikbaar. Daarnaast wordt gekeken door Marian samen met anderen of er een 

wandel/fietsroute in en om Beek / Loerbeek samengesteld kan worden langs plekken 

met een verhaal. 

• Actiepunt 4 1000-ogen kan eraf. 

• Actiepunt 6 Uitleen materialen door de gemeente: loopt nog steeds. 

• Actiepunt 8 afgehandeld, 9, 10, 11 ook. 

 

4. Onderwerpen politie: politie afwezig 
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5. Ingekomen stukken 

a. E-mail 2019-01-21 Mark Heebing, telling stemmen KBO: ter kennisgeving 

aangenomen. 

b. E-mail 2019-01-24 Gemeente, discussieavond Ruimte voor Duurzame Energie: afgerond 

c. E-mail 2019-01-26 Dominique Schon – afval kunstwerk: doorverwezen naar 

subsidioloog van de gemeente 

d. E-mail 2019-01-26 Edwin van der Laan – Buurtpreventie: informatie verstrekt. 

e. E-mail 2019-01-28 Marcel Slootman – Windmolens, met bijlage en met reactie van 

gemeente: ter kennisgeving aangenomen. 

f. E-mail 2019-02-01 Martien ten Hoeve – Nieuwsbrief de Liemerse Uitdaging: ter 

kennisgeving aangenomen 

g. Nieuwsbrief Welcom combinatiefuncties 2019: ter kennisgeving aangenomen. 

h. E-mail 2019-02-05 KBO jaarverslag en financieel verslag: ter kennisgeving 

aangenomen. 

i. E-mail 2019-02-07 Rick Saulus – evaluatie subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven: 

Marian handelt dit telefonisch af met Rick Saulus. 

j. https://www.multimediaal-magazine.nl/plavei-jaarverslag2018-2019: ter kennisgeving 

aangenomen. 

k. E-mail 2019-02-12 KBO leefbaarheidssubsidie met bijlage: ter kennisgeving 

aangenomen.  

l. e-mail 2019-02-16 De Jager uitnodiging opening: Anita zorgt voor een kaart namens 

de dorpsraad. 

 

6. Monument WOII Beek/Loerbeek Arnhemseweg 

e-mail 2091-02-13 Oranje Comité 

Gemeente onderzoekt de historie van het monument: Waarom staat het daar. Het 

monument stond eerst bij ’t Gildehuis. Dat monument is verdwenen, de Canadezen die 

daar begraven waren zijn elders herbegraven. 

Volgende keer nog een keer op de agenda 

 

7. Bijeenkomsten 

• Bijeenkomst ruimte voor duurzame energie (17 /29 januari) met 2 bijlagen (16-01-

2018 per e-mail verstuurd): besproken. 

• Regiegroep dorpsvisie van de gemeente: René gaat daar naartoe 

• De Jager heropening 30 maart: Anita zorgt voor een kaart namens de dorpsraad 

 

8. Vergadering verenigingen april 

a. EHBO, Saskia: mededeling 

b. Hans Hofs – parkeerterrein sportterrein: schriftelijke mededeling 

c. Uitleen materialen gemeente aan verenigingen: dit zou mogelijk aangepast 

worden door de gemeente; nog geen nieuws 

9. Plattelandsraad 

Glasvezel: realisatie is van start gegaan 

Thema dat speelt: windmolens en velden met zonnepanelen 

Zandwinning gat Roelofs: verhalen van de wethouder en de omwonenden lopen uiteen 

over de bijeenkomst die heeft plaatsgevonden. 

Rondweg ‘s Heerenbergh 

 

10. Financiële verantwoording 

• Gemeente heeft begin van dit jaar 750 euro beschikbaar gesteld (per 2020 moeten we 

elk jaar opnieuw bijdrage aanvragen) 

https://www.multimediaal-magazine.nl/plavei-jaarverslag2018-2019
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• ING heeft 1.000 euro beschikbaar gesteld  

o 100 euro voor feest groep 7/8 (goedgekeurd door ING, via Egbert Koek) 

o 500 euro voor fotowedstrijd Beek / Loerbeek (goedgekeurd door ING, via 

Egbert Koek) 

• 25.000 euro subsidie leefbaarheidsinitiatief 

• Geluidsinstallatie inkomsten / uitgaven  

 

11. Vacatures 

Wie neemt per 1 juni het beheer van de website en secretariële werkzaamheden over? 

 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Vergaderdata 2019: 

• Woensdag 3 april vergadering verenigingen, in het Gildehuis 

• Maandag 3 juni 2019, ‘t Heuveltje 

• Maandag 9 september 2019, ‘t Heuveltje 

• Maandag 25 november 2019, ‘t Heuveltje 
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Actiepuntenlijst n.a.v.  overleg 21 januari 2019 

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

gemeente – loopt nog steeds  

Marian 

5.  4-6-2018 Wijzigen gegevens dorpsraad bij  KvK 

René laten registreren als voorzitter 

Anita 

6.  25-02-2019 Onrust bij inwoners Beek / Loerbeek over windmolens 

kenbaar maken bij de gemeente. 

René  

7.  25-02-2019 Kaart naar de Jager voor de heropening Anita 

8.     

9.     

 

 

 
 

 


