
 

 

Notulen Dorpsraad Laar d.d. 6 januari 2015 

Aanwezig: Johan Salmans, Toine van Laarhoven en Annie Hanssen (notulist). 

Afwezig (ziek): Ton van de Kruijs. 

 

1. Opening 

Vanwege afwezigheid van de voorzitter en verlating van Toine, opent Johan tegen 20.30 

uur de vergadering. 

 

2. Verslag 2 december 2014 

Het verslag van 2 december jl. wordt vastgesteld. De bladblazer is inmiddels aan-

geschaft.  

 

3. Verzonden en ingekomen stukken  

Verzonden stukken: Brief aan gemeente Weert (mevr. C. van Barneveld) betreffende 

verkeersmaatregelen Laar. 

Ingekomen stukken: uitnodiging Boorebroeluft, nieuwjaarswens gemeente Weert met 

VVV-bonnen, antwoord C. van Barneveld op brief Dorpsraad Laar, uitnodiging kick off 

“Goed Bezig” op 17-1-2015, uitnodiging kerkbestuur voor 13-01-2015, uitnodiging 

bijeenkomst gezamenlijke wijk/dorpsraden d.d. 15-01-2015, parkeerverbod Rietstraat.  

Besloten wordt 2 VVV-bonnen te geven aan Cor Broods (i.v.m. schoonhouden 

speelterrein) en 1 VVV-bon aan Annelies van de Kruijs (voor het maken van de 

kerstpakketten). 

Johan gaat –als hij dan geen andere verplichtingen heeft- met Ton naar de bijeenkomst 

van het kerkbestuur en Toine met Ton naar de bijeenkomst gezamenlijke wijk-/ 

dorpsraden. 

 

4. Cie. Verkeer 

Het bord “parkeerverbod” is inmiddels geplaatst op de Rietstraat. Het staat ook op de 

website. 

 

5. Leefbaarheidsagenda 

Leefbaarheidsagenda 2013: Annie is met de teamleider Openbaar Gebied (dhr. M. 

Janssen) gaan kijken op de locaties waar de komportalen dienen te komen. Het blijkt dat 

op de Rietstraat het bord “bebouwde kom Laar” aan de verkeerde kant moet komen en 

op de Boeketweg waarschijnlijk ook; dit omdat aan de rechterzijde niet voldoende plaats 

is. Bij de gemeente zal worden nagegaan of dit toegestaan is. 

 

6. Cie Groen/ schouw  

Johan heeft zelf een nachtschouw gelopen (controle verlichting). Hij heeft melding 

gemaakt van lantaarns die niet branden of fout afgesteld zijn. Voor de dagschouw 

inventariseert Johan momenteel de knelpunten. Hij koppelt deze terug met de 

teamleider Openbaar Gebied, dhr. M. Janssen. 

Wat betreft de wateroverlast op de Heugterbroekdijk, inventariseert Johan momenteel de 

meldingen van wateroverlast in deze straat. Indien de dorpsraad/ inwoners van Laar zelf 

suggesties om de waterlastproblematiek te beperken, dan kunnen deze aan de 



gemeente (dhr. D. Zanddijk) worden voorgelegd. Enkele suggesties zijn: een soort 

overstort op de hoek Laarderweg/ Riestraat en een “grindkoffer”. 

 

7. Cie basisschool 

Het provinciaal subsidie ad € 225.000 voor multifunctioneel gebruik, is toegekend. Naar 

verwachting wordt het kredietvoorstel in de raadsvergadering van februari 2015 

behandeld. 

 

8. Mededelingen op website/ in Kontaktblad 

Het verslag van 2 december jl. kan op de site worden geplaatst. Johan zal ook een 

“persberichtje” maken om de inwoners van Laar meer te betrekken bij de schouw.  

 

9. Rondvraag 

Besproken wordt of er een geschikt item is voor de jaarvergadering (1e dinsdag van april 

tijdens reguliere vergadering?). Een optie is een presentatie over de nieuwe school. 


