Notulen Dorpsraad Laar d.d. 3 februari 2015
Aanwezig: Johan Salmans, Toine van Laarhoven, Ton van de Kruijs (notulist) en
Annie Hanssen
1.

Opening
De voorzitter, Ton van de Kruijs, opent de vergadering om 20.10 u.

2.

Verslag 2 december 2014
Het verslag van 6 januari jl. wordt vastgesteld en kan op de website geplaatst worden.

3.

Verzonden en ingekomen stukken
Verzonden stukken: Mail naar Maarten Janssen i.v.m. schouw van Johan.
Ingekomen stukken: Weert Energie, Jacob Beens (verkeer) behandelen onder
agendapunt 4, definitieve tekst gemeente Weert i.v.m. bijeenkomst gemeentehuis
(bespreken en terugkoppelen aan Frans Henderix-DR Stramproy), Let’s Move – Punt
Welzijn, Verzoek Pastoor Tervoort (uitleg Ton van bijeenkomst 13-01-2015), mail R.
Deneer m.b.t. school van 16-01-2015, uitnodiging Preensereceptie 14-02-2015,
uitnodiging Samen Winnen op 04-02-2015 in Velden,

4.

Cie. Verkeer
Er wordt geen gebruik gemaakt van het aanbod van Jacob Beens en dit zal d.m.v. een
mail teruggekoppeld worden.

5.

Leefbaarheidsagenda
Jan Pleunis zal de DOD 2014 nog evalueren.
Ton zal Jan Ploumen vragen hoe het zit met de ingediende punten voor 2015 en welke
gehonoreerd worden m.b.t. Laar.
Annie zal nog aan Charlotte navraag doen i.v.m. de komborden.

6.

Definitief speelterrein Laarderschans
Ton zal M. Arts – gemeente Weert – een mail sturen om de voortgang van dit dossier in
de gaten te houden. Momenteel weinig zichtbare vooruitgang.

7.

Cie Groen/ schouw
Dossier wateroverlast Heugterbroekdijk (alle binnengekomen informatie en foto’s) is
teruggekoppeld aan D. Zandijk – gemeente Weert – en deze koppelt e.e.a. terug tijdens
een afspraak waarvoor hij het initiatief neemt ergens eind maart bij restaurant Twee te
Laar.

8.

Cie basisschool
Op maandag 9 februari 2015 is er een vergadering van de commissie BV-IW van de
gemeente Weert waarin het dossier basisschool (IKC) Laar/Laarveld & Leuken
behandeld wordt. Besloten wordt dat het niet erg zinvol is om hier als dorpsraad Laar
spreekrecht aan te vragen. Als het resultaat van deze avond tegenvalt kan er altijd nog
spreekrecht aangevraagd worden tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2015.
Wel wordt besloten om een korte mail te sturen naar alle raadsfracties in de
gemeenteraad om het standpunt van de dorpsraad Laar nogmaals te onderstrepen. Ton

zal naar deze commissievergadering toe gaan om rechtstreeks het resultaat te
aanschouwen van het politiek gekrakeel.
Verder zal bij een positief besluit van deze commissie BV-IW de kredietaanvraag voor
een nieuwe basisschool, in de raadsvergadering van 25 februari behandeld worden. Ton
zal ook proberen om hier naar toe te gaan.
9.

Commissie PR:
Momenteel geen nieuwe inwoners bij ons bekend.

10. Mededelingen op website/ in Kontaktblad
Het verslag van 6 januari 2015 kan op de site worden geplaatst en tevens een
persbericht van Humanitas.
11. Rondvraag
Verzoek aan allen om de stukken voor het jaarverslag aan te leveren.
Bij een positief besluit op 25 februari in de raad kan er een afspraak gemaakt worden
om het item school te bespreken tijdens de jaarvergadering van 7 april. Hiervoor dan ook
de bewoners van Laarveld uitnodigen.
Ook kan bij een positief besluit op 25 februari het afscheid van de huidige basisschool
besproken worden met Ans Hermans (leefbaarheid agenda 2015).

