Notulen Dorpsraad Laar d.d. 1 september 2015
Aanwezig: Ton van de Kruijs, Toine van Laarhoven, Annie Hanssen en Johan
Salmans ( notulist ). Gast; Jan Pleunis i.v.m. DOD 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering

2.

Verslag 12 mei 2015
Het verslag van 2 juni jl. wordt vastgesteld en kan op de site geplaatst worden

Verzonden en ingekomen stukken
Verzonden stukken:
- mail naar J Feld – gemeente Weert i.v.m. snelheid Heugterbroekdijk (punt 5)
Binnengekomen stukken
- mail M. Arts.+ O.Reijnen i.v.m. speelterrein (punt 7)
- mail Bouke Kouters – Punt Welzijn (kennismaken in oktober)
- gemeente Weert – werkzaamheden Ringbaan-Noord
- Carla v. d. Wetering - L1 link
- vaststelling subsidie wijk- en dorpsraden 2014 – gemeente Weert
- Cultuur met je Buur – Johannie van Tuel/Rick
- Punt Welzijn – Samenfonds 0495
- Waterschap – Rakerlossing
- Werner Mentens – uitstel landschapsvisie
- uitnodiging receptie SV Laar
- Oranjefonds – Burendag 2015
- mail J.Ploumen m.b.t. leefbaarheid agenda etc.
- spelregels leefbaarheid agenda 2016 - S.
- reclame blaadje DOD
- verzoek tot sponsoring voor Dhr. Verheijen. Dhr. Verheijen neemt deel aan het
WK mennen in Hongarije
3.

Toelichting DOD
Jan Pleunis vraagt aan de Dorpsraad hoe het geregeld is met een verzekering t.a.v. het
regelen van de DOD. Annie geeft aan dat als er geen gevaarlijk zaken gebeuren
vrijwilligers verzekerd zijn door een verzekering die de gemeente Weert heeft afgesloten.
De DOD 2015 wordt een dag met sport en spel waarbij leden van meerdere
verenigingen dit uit zullen dragen. Het hele gebeuren zal plaatsvinden op de Schans.

4.

Cie. Verkeer
De werkzaamheden bij Hushoven en van een gedeelte aan de Ringbaan Noord zijn
afgerond. Deze zijn goed verlopen. Inmiddels is de 60 km zone op Laar sluitend.
Verkeersmetingen aan de Heugterbroekdijk moeten nog gebeuren. Gevraagd zal
worden of er op de Aldenheerd ook een verkeersmeting gedaan kan worden.

5.

Leefbaarheidsagenda
Gekeken wordt of er info op de komborden nog wel nodig is gezien de beschikbare
ruimte. T.z.t. zal er op de kruising RHAL een infobord geplaatst worden waar de
verenigingen hun activiteiten op kunnen plaatsen. Ook zal er nog gekeken worden naar
de kosten voor een “skyline” van Laar boven op de komborden.
Voorstellen voor 2016 zijn 1. Komborden voor Boeketweg, Laarderweg en de
Heugterbroekdijk € 2000,- 2. DOD € 3500,- 3. Buitenspeeldag € 1000,- 4. Oppimpen
fietsenstalling school 5. Opening speelterrein 2016 € 1500,-

6.

Speelterrein Laarderschans
het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. De bestemming voor het
speelterrein zal nu gewijzigd moeten worden.

7.

Cie Groen/ schouw
M.b.t. de afvalbakken zal gekeken worden of er samen met andere wijk- en dorpsraden
opgetrokken kan worden richting gemeente om dit probleem, wat er ook in de andere
wijken is, op te lossen. Bij de werkzaamheden aan de Rakerlossing zal moeten blijken of
de problemen met de wateroverlast aan de Heugterbroekdijk hier mee te maken heeft.

8.

Cie basisschool
Inmiddels zijn er nieuwe tekeningen maar of dit de definitieve zijn is ons nog niet
bekend.

9.

Bezuinigingen gemeente Weert
De gemeente heeft geantwoord op de bezwaarbrief van de Dorpsraad. Zij willen en
kunnen niet vooruit lopen op beslissingen die t.z.t. genomen zullen worden door de
gemeenteraad t.a.v. de keuzecatologus.

10. Commissie PR: info voor nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners hebben de infomap van de Dorpsraad gekregen.
11. Mededelingen op website/ in Kontaktblad
Het verslag van 2 juni 2015 jl. kan op de site worden geplaatst.
12. Rondvraag
Toine vraagt wat er met de meiboom moet gebeuren. Blijkbaar zou deze volgens de
vergunning 1 maand na de activiteit afgebroken moeten worden. Annie vraagt of en
wanneer we als Dorpsraad uit gaan eten. Het antwoord hierop komt nog.

De volgende vergadering is vastgesteld op 6 oktober 2015 – notulist Toine / sluiting

