De aanleg van een langzaam verkeer verbinding tussen Laar &
Laarveld is een feit
De dorpsraad Laar kan weer een item afvinken.
De langzaam verkeer verbinding tussen het kerkdorp Laar en Laarveld is gereed. Het was voor
veel inwoners al lange tijd een doorn in het oog om langs de levensgevaarlijke Rietstraat te
wandelen of te fietsen, en dan met name met een rollator, rolstoel, scootmobiel, wandelwagen of
met kleine kinderen.
De Rietstraat is weliswaar een 30 km-zone, maar vooral in de ochtend- en avondspits wordt hier
flink doorgereden door mensen die Laar als sluiproute gebruiken in plaats van de Ringbaan te
gebruiken.
Er is een geasfalteerde verbinding gemaakt tussen de Gertrudisstraat en de Boender, zodat
komende vanaf Boshoven, je vanaf de Eindhovenseweg tot aan de Schonkenstraat, vlakbij Bee-j
Bertje je geen gebruik hoeft te maken van de Rietstraat en je veilig kan wandelen/fietsen. Ook
voor gebruikers en bezoekers van het WoZoCo-Hushoven en kinderen van het IKC Laar een
uitkomst.
In de nabije toekomst zou een voetpad vanaf de kern van Laar langs de Laarderweg tot aan de
Ringbaan Noord ook zeer gewenst zijn.
Verder heeft de afwikkeling van het verkeer van en naar Laarveld de aandacht. Nu het er naar
uitziet dat zowel fase 3 als fase 4 van Laarveld ontwikkeld worden, is de aanleg van de tweede
ontsluitingsweg vanuit Laarveld rechtstreeks op de Laarderweg, nabij de verkeerslichten,
prioriteit nummer 1. Verkeer uit Laarveld kan dan de kern van Laar links laten liggen en direct op
de Ringbaan hun route vervolgen.
Een tweede optie is wat ons betreft ook nog steeds om de bouwweg aan de Ringbaan Noord,
open te stellen voor alle verkeer.
Bij deze wil de dorpsraad Dhr. Paul Verhappen bedanken voor zijn constructief meedenken en
Dhr. Maurice Smeets voor het verzorgen van de uitvoering (beiden gemeente Weert).
De foto's vertellen het volledige verhaal van de aanleg.

In de zomer van 2017 staat er nog maïs op het beoogde pad.

Donkere wolken boven de maïs gezien vanuit Laarveld.

De maïs is geoogst en de start van het grondwerk kan beginnen.

Het pad is uitgegraven en gevuld met gebroken puin als onderlaag.

De wals heeft zijn werk gedaan.

De asfalt zit erin en de doorgang is d.m.v. een ‘varkensrug’ afgesloten voor auto’s.

