
 

 

Notulen Dorpsraad Laar 12 mei 2015 

Aanwezig: Ton van de Kruijs (notulist), Annie Hanssen, Johan Salmans, Ivonne 

Broens (Punt Welzijn) 

Afwezig m.k.: Toine van Laarhoven 

 

1. Opening 

De voorzitter Ton van de Kruijs opent de vergadering. 

 

2. Ivonne Broens van Punt Welzijn is vanavond aangeschoven om met de dorpsraad Laar 

kennis te komen maken. Zij is momenteel ons aanspreekpunt bij Punt Welzijn. Diversen 

items passeren de revue en er wordt toegezegd dat ze via de post het informatiepakket 

voor nieuwe inwoners van Laar ontvangt (actie Ton). Om ongeveer 21.30 u. verlaat ze 

de vergadering. 

 

3. Verslag 3 maart 2015 

Het verslag van 3 maart jl. wordt vastgesteld.  

 

4. Verzonden en ingekomen stukken  

Verzonden stukken via post en mail: Subsidieafrekening leefbaarheid agenda 2014. 

Ingekomen stukken via post en mail: Uitnodiging discussieavond Landschapsvisie 7 mei 

(gem. Weert), terugkoppeling proces visieontwikkeling 

burgerparticipatie/overheidsparticipatie (gem. Weert), bestemmingsplan Rakerstraat 

ongenummerd (gem. Weert)(agendapunt 9), Inplannen Smileys 2015(Punt 

Welzijn)(agendapunt 7), bericht van verhuizing Kinderopvang Humanitas, uitnodiging 4 

& 5 mei comité, P(latform)G(ehandicapten)W(eert) nieuws, subsidieverlening 

wijkenbudget 2015 (gem. Weert), Start inspraak voorzieningenplannen Weert (gem. 

Weert), vragenlijst Risse-Westrom + uitleg, Mobile Media Lab (politie), ommetjes (IKL), 

themabijeenkomst dorpswebsites (IKL), terugblik 2014 Groen Weert, voortgang 

Landschapsvisie (gem. Weert, 2 maal), uitnodiging receptie Jan Ploumen. 

 

5. Evaluatie jaarvergadering 7 april 2015 

Opkomst hoopvol voor de toekomst en vergadering goed verlopen. Weinig opkomst 

vanuit Laarveld m.b.t. de informatie over de basisschool. 

 

6. Evaluatie Dorpscollecte 2015 

In verband met de afwezigheid van Toine wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de 

vergadering van juni 2015. 

 

7. Cie. Verkeer 

Aan de kant van Molenakker zijn inmiddels twee borden geplaatst die de voetgangers 

moeten attenderen op het oversteken van de Ringbaan-Noord aan de Hushoven-zijde. 

Er zal nog gevraagd worden om ook komende vanuit Laar aan de linkerzijde een bord te 

plaatsen (actie Johan). Aanvraag voor het plaatsen van de smiley is gebeurd door 

Johan. Vanaf 29 mei hangt deze aan de Heugterbroekdijk, bij het inrijden van het dorp. 

De werkzaamheden aan het kruispunt op Hushoven zijn inmiddels in volle gang. De weg 

over het viaduct (Floralaan) is nog steeds vanuit de Rietstraat bereikbaar. 



 

 

8. Leefbaarheidsagenda 

De beoogde organisatie van de DOD 2015 heeft afgezegd en via een stukje in het 

kontaktblad zullen we verenigingen oproepen om voor 2015 alsnog iets te 

organiseren/combineren in het kader van de DOD 2015 (actie Ton).  

De komborden/entreeborden wordt verder opgepakt door Annie. 

De Buitenspeeldag is op 10 juni. Erwin Coumans & John Meulen zijn hiervoor de 

contactpersonen. 

De festiviteiten van het plaatsen van de Meiboom zijn op 10 mei goed verlopen. Volgend 

jaar waarschijnlijk een vervolg, maar dan waarschijnlijk op een zaterdagmiddag/avond. 

 

9. Speelterrein Laarderschans 

Op 27 mei komt het bestemmingsplan Rakerstraat ongenummerd in de gemeenteraad 

om definitief te worden vastgesteld. Hierna is het bestemmingsplan voor het speelterrein 

aan de beurt om te worden aangepast. 

 

10. Cie Groen/ schouw  

Problematiek bij de afvalbakken bij de basisschool wordt, net zoals binnen de rest van 

Weert steeds groter. Johan heeft hierover geregeld contact met de gemeente Weert. 

Leeg maken zal voorlopig drie keer per week plaatsvinden i.p.v. twee keer. 

Het project Wateroverlast Heugterbroekdijk ligt i.v.m. beëindiging contract van de  

dienstdoende ambtenaar tijdelijk stil. Informatie opnieuw opgestuurd naar zijn opvolger. 

                               

11. Cie basisschool 

De tijdelijke huisvesting voor de basisschool wordt De Bongerd in Nederweert. In mei 

volgt een informatieavond voor de (toekomstige) ouders om dit besluit verder toe te 

lichten.  

 

12. Cie. PR  

Brief voor nieuwe bewoners afleveren bij familie Akkermans – Rakerstraat. 

 

13. Mededelingen op website/ in Kontaktblad 

Het verslag van maart kan op de site en een verzoek voor organisatie van de DOD 2015 

in het kontaktblad plaatsen. 

 

14. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

 

Om 22.45 u. sluit de voorzitter de vergadering 


