
Kampershoek 2.0…… 

De situatie rond Kampershoek in het kerkdorp Laar zorgt voor de nodige 

gedachtenspinsels bij mij als voorzitter van de dorpsraad Laar. 

Gaan we als dorpsraad er met gestrekt been in of proberen we er het beste van te 

maken wat mogelijk is? 

Hoe ver wil de VVD wethouder gaan om bouwgrond in te ruilen voor een historische 

molenbiotoop? 

Enkele jaren geleden waren er al plannen om industrieterrein Kampershoek uit te 

breiden met Kampershoek Noord zoals het toen genoemd werd. De plannen waren 

er maar er waren nog geen kopers voor de industriegrond. De grond die wel al in 

eigendom was van de gemeente heeft derhalve al een aantal jaren gezorgd voor een 

flinke kostenpost voor het grondbedrijf van de gemeente Weert.  

Inmiddels is de economie aangetrokken en is het gebied a la 2017 Kampershoek 2.0 

gaan heten.  

De dorpsraad heeft zich altijd ingespannen voor een groene buffer tussen het 

kerkdorp Laar en het industrieterrein. Hiervoor is in maart 2016 tijdens een 

Boomfeestdag door de kinderen van Laar, samen met de toenmalige wethouder, een 

flink stuk groen aangeplant aan de Neelenweg. Dit berkenbosje is inmiddels na twee 

jaar goed gegroeid en zorgt voor een natuurlijke barrière tussen de woningen aan de 

Neelenweg, de Rakerstraat.en de toekomstige industriehallen.

Situatie in maart 2016 

 



 
Situatie november 2017 

De plannen zoals toen gepresenteerd staan anno 2017 nog steeds op de website 

www.kampershoek.nl van de gemeente Weert. 

Aan de kant van de molen i.v.m. de windvang van de molen, lagere bebouwing 

(nummer c op de tekening) en voor het overige hoge bedrijfsgebouwen. 

 
 

Het industrieterrein zal worden afgesloten d.m.v. slagbomen om het inbrekersgilde te 

ontmoedigen, net zoals op het andere gedeelte van Kampershoek het geval is. 

Met de dorpsraad is toen ook afgesproken dat het industrieterrein uitsluitend via de 

Ringbaan Noord te betreden is en dat de andere routes uitsluitend toegankelijk zullen 

zijn voor fietsers en voetgangers. Hierdoor kan er geen sluipverkeer vanuit 

Kampershoek via het kerkdorp Laar rijden. Ook de tunnel onder de snelweg A2 

(Molenweg) zou derhalve voor autoverkeer worden afgesloten. 

http://www.kampershoek.nl/


 

Vooruitlopend op dit plan zijn er al een aantal monumentale bomen (zie foto boven)  

binnen het terrein verplant en is er al een stuk weg parallel aan de Ringbaan Noord 

aangelegd. (zie foto onder). 

 



 

Tijdens de zogenaamde economische crisis van de afgelopen jaren was het erg stil 

rond de interesse en uitgifte van de kavels in Kampershoek en de kosten voor de 

burger van Weert liepen flink op. 

 

In 2017 is de economie aangetrokken en zijn er ontwikkelingen in Kampershoek. 

Bij de entree is al een start gemaakt met de bouw van een ambulancepost. 

 



Verder is er interesse van de Heylen Groep en Focus om enkele gigantische 

distributiecentra te bouwen en langs de snelweg A2 zijn er al vergevorderde plannen 

voor een Van der Valk hoteltoren met bioscoopzalen etc. wat al voor de nodige 

onenigheid met buurgemeente Nederweert heeft gezorgd en nog zal gaan zorgen. 

Op 2 november 2017 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het 

stadhuis waar een aantal omwonenden voor waren uitgenodigd. 

De dorpsraad was hiervoor niet uitgenodigd. 

 

Enkele aanwonenden hebben na deze avond de dorpsraad ingelicht en aangezien 

wij van niets wisten waren wij erg verbaasd en perplex, door de gewijzigde plannen. 

 

Wat is namelijk het geval?  

De gemeente is alvast, vooruitlopend op de plannen waar aan de gemeenteraad nog 

groen licht moet worden gevraagd, al begonnen met de geasfalteerde weg, parallel 

aan de Ringbaan Noord, waar nog nooit een auto overheen heeft gereden, alweer te 

slopen en weg te halen. Pure kapitaalsvernietiging. 

 

Verder kregen we de mededeling dat de aangelegde groene buffer (Boomfeestdag), 

zoals altijd al gecommuniceerd was, van tijdelijke aard was en dat op deze locatie 

parkeerplaatsen voor Heylen voorzien zijn. 

Dit feit is nooit zo met de dorpsraad gecommuniceerd. 

 

Verder was de zogenaamde lage c-bebouwing van de tekening niet meer nodig 

omdat het molenbiotoop in overleg met de moleneigenaar en de molenstichting was 

‘afgekocht’! 

 
Ik wist überhaupt niet dat dit mogelijk was en dacht dat zo’n historisch iets ‘heilig’ was 

voor de gemeente Weert? Blijkbaar heeft de verkoop van een paar percelen grond 

meer betekenis voor de gemeente Weert dan een functionerende, historische molen 

in het Weerter landschap. 

Op dinsdag 12 december 2017 was er weer een informatieavond over Kampershoek 

in zaal Bee-j Bertje en ook de dorpsraad was hiervoor uitgenodigd. Tot mijn 

verbazing werd er deze avond niet gesproken over het molenbiotoop en ging het 

uitsluitend over een mogelijke geluidswal rond het terrein en of er nu bomen van 1 of 

4 meter hoogte op geplant moesten worden. 

Ook erg teleurstellend was het feit dat wethouder van Eersel niet zelf aanwezig was, 

maar dat hij een aantal secondanten had gestuurd die de soms erg boze 

aanwonenden te woord moesten staan. Ook de pers was niet uitgenodigd. 



Inmiddels hebben we de volgende uitnodiging voor een informatieavond over 

Kampershoek alweer binnen, namelijk op woensdag 17 januari 2018 om 19.00 uur bij 

Bee-j Bertje op Laar. Hier zal dan ook iemand van de Heylen Groep aanwezig zijn 

die vanuit zijn oogpunt de plannen gaat verduidelijken en gaat proberen de 

aanwonenden gerust te stellen. Dit zal een lastige opgave gaan worden vrees ik. 

 

Om te zorgen dat 17 januari weer geen verloren avond wordt, met het plakken van 

blaadjes op een plattegrond a la kleuterschool, zal het nodig zijn dat wethouder van 

Eersel zich ook laat kijken en de bewoners persoonlijk probeert gerust te stellen en te 

overtuigen. Ook Leon Jansen van Dagblad De Limburger zou er bij moeten zijn voor 

een reële weergave van de feiten in de krant. 

Op woensdag 20 december 2017 staat er een volledige pagina in ‘Via Weert’ met 

vergunningaanvragen aangaande Kampershoek. Verder staat op overheid.nl een 

‘Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een distributiecentrum (zuid), 

Saturnus/Via Raeka 2 (v), Weert’ 

Ik raad alle betrokkenen aan om deze aanvragen op het stadhuis grondig te gaan 

bestuderen en  een zienswijze in te dienen vóór de uiterste datum. Als je namelijk nu 

geen zienswijze indient heb je later geen poot om op te staan en zal je bezwaar niet 

ontvankelijk worden verklaard. Om deze reden heeft de dorpsraad ook zijn bezwaar 

bij de Raad van State teruggetrokken. 

Een ding in dit gehele traject is mij nog niet duidelijk. Stel de molenstichting en de 

moleneigenaar ‘verkopen’ het molenbiotoop niet en houden vast aan de 

oorspronkelijke plannen zoals ook nog steeds op de gemeentelijke website staan. 

Volgens mij kan er dan aan de kant van de omwonenden geen hoog, twee 

verdiepingen tellend gebouw komen en zal de oorspronkelijke wettelijke hoogte 

aangehouden moeten worden. 

De overeenkomst hiervan/afspraken hierover, valt onder de geheime stukken van de 

gemeenteraad en zijn dus voor een buitenstaander niet inzichtelijk om een 

weloverwogen beslissing te nemen. 

Misschien is het wel een goede deal om een geluidswal aan te leggen rond het 

terrein ter compensatie van het molenbiotoop? 

Maar misschien ook niet? 

Om dit 100% zeker te weten en deze feiten voor eenieder transparant te krijgen heb 

ik vandaag in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) een verzoek tot 

openheid van deze overeenkomst ingediend bij de gemeente Weert. 

Zodoende kan ik zelf deze afweging, weloverwogen en met alle feiten op tafel, 

maken. 

 

Verder is het natuurlijk raar dat de gemeente Weert de vergunning nog aanvraagt en 

alvast begonnen is met de graafwerkzaamheden van de wegen die nog niet in het 

eerste plan staan. 

Voor de muziek uitlopen noemen we dat volgens mij. Is dit bekend bij de 

gemeenteraad en mag dit zomaar? 

 



Verder lijkt het me ook niet mogelijk om een bedrijfsterrein met daarop een 24/7 

distributiecentrum en een hotel met bioscoop, de toegang te regelen in de nachtelijke 

uren en het weekend door middel van een slagboomconstructie. 

 

Ook de belofte om op dit moment geen lichtreclame te plaatsen aan Laar-zijde, maar 

enkel aan de Ringbaan zijde, biedt geen enkele garantie dat die er in de toekomst 

nooit zal komen. Er kan namelijk over twee jaar alweer een andere huurder in zitten 

en handhaven is namelijk niet het beste speerpunt van de gemeente Weert zoals we 

weten. 

Een aantal buurtbewoners lijkt zich inmiddels te hebben neergelegd bij deze 

overvaltactiek van de gemeente Weert en probeert er het beste van te maken en 

andere zijn nog bijzonder strijdvaardig. 

Hoe is trouwens gesteld met planschade voor de aanwonenden door de eenzijdig 

aangepaste plannen van de gemeente Weert? Gaat Heylen deze betalen of de 

gemeente Weert? 

En hoe zit het met aanwonenden die een boete moesten betalen omdat hun huis 50 

cm. te hoog was (windvang molen), terwijl er nu een gebouw van 15 meter in hun 

achtertuin komt? 

Of vergunningen die geweigerd zijn i.v.m. te hoge bebouwing (windvang molen) 

terwijl er nu vlakbij 15 meter hoog bouwen wel mag? 

 

Persoonlijk zou ik willen voorstellen dat de bijeenkomst van 17 januari in de 

raadszaal zou worden gehouden, waar ook de pers welkom is en waar mensen ook 5 

minuten spreekrecht kunnen krijgen om hun kant van het verhaal te doen in plaats 

van de eenzijdige informatie op dit moment. 

Ik hoop verder dat de vertegenwoordigers van de politieke partijen die op 12 

december er waren, ook op 17 januari van de partij zijn. 

Bij voorkeur in de raadszaal. 

 

Wordt vervolgd. 

 

 


