4-minuten pitch Keenterhart van de dorpsraad Laar
De dorpsraad Laar is vanavond met 2 personen aanwezig. Naast mij zit collega
bestuurslid Toine van Laarhoven en zelf ben ik Ton van de Kruys, voorzitter van de
dorpsraad Laar. De dorpsraad Laar bestond ooit uit 9 personen, maar op dit moment
zijn we met zijn vijven.
In onze wijk leeft vooral: Verkeersveiligheid en dan met name de overlast van de
activiteiten in Laarveld met passerend verkeer door Laar en ook vanuit Nederweert
en Boshoven, zogenaamd sluipverkeer. Hierdoor is een trottoir aan één zijde van de
Laarderweg dan ook dringend gewenst. Het handhaven of beter gezegd het niet
handhaven in de 30 km-zones door de politie speelt hier een grote rol.
Op Laar zijn we trots op het onlangs geopende ’t Näöle Vêldje, een
Groenactiviteitenterrein achter de kerk van Laar en gelijktijdig de realisatie van een
bewegwijzerde wandelroute van Kempenbroek via Laar naar het Weerterbos en weer
terug van 15 kilometer. Dit project was een groot succes door de inbreng van
diversen belangengroepen, die allemaal serieus werden genomen. Samen zijn we
gekomen tot een prachtig resultaat.
Een project dat minder goed gaat, heb ik hier vorig jaar ook al aangekaart bij
mevrouw Cronenberg: De problemen met het riool aan de Heugterbroekdijk ter
hoogte van Restaurant Twee. Na het IKC Laar en het Groenactiviteitenterrein zijn we
op Laar gewend dat een goed project bij de gemeente 10 jaar duurt, maar we hopen
toch echt dat dit dringend probleem eerder is opgelost!
Inmiddels zijn we al toe aan de vierde verschillende contactpersoon binnen de
gemeente en steeds gaat de volgende contactpersoon weer het wiel opnieuw
uitvinden. Concreet zijn we op dit moment, ondanks alle toezeggingen van
verbeteringen binnen het ambtelijk apparaat nog net zover als drie jaar geleden. Een
trieste conclusie waar de aanwonenden en alle betrokkenen moedeloos van worden.
Twee tips voor de gemeente:
- Als een ambtenaar afwezig is door ziekte, verlof, vakantie, zwangerschap of
ontslag, zorg dan dat alle dossiers en mails/aantekeningen worden doorgegeven
aan een collega.
- Als er een informatieavond in de wijk gegeven wordt, stuur dan iemand die
verantwoordelijk is voor het dossier, zoals een wethouder of afdelingsdirecteur en
niet iemand die net in dienst is van de gemeente en die alles moet navragen.
Lopende en dus volgende projecten zijn: Verkeersveiligheid verbeteren in de wijk en
het in stand houden van de subsidie van ons wijkgebouw zaal Bee-j Bertje.

