Notulen vergadering Dorpsraad Laar op 6 oktober 2015
Aanwezig: Annie Hanssen, Johan Salmans, Ton van de Kruijs, Toine van Laarhoven
(notulist) en Bouke Kouters (PuntWelzijn).
1. Opening om 20.30u
Ton heet iedereen welkom en geeft het woord aan Bouke Kouters.
2. Kennismaking Bouke Kouters.
Bouke is werkzaam bij PuntWelzijn als opbouw- en jongerenwerker, onder andere actief als
dorpsondersteuner tbv diverse kerkdorpen van Weert, incl. Laar.
Bouke geeft aan dat initiatief uit kan gaan van dorpsraad; maar als hij mogelijkheden ziet, zal hij
die ook melden. Door bezuinigingen zullen zijn werkzaamheden evenwel beperkt blijven.
Ton vraagt naar invulling coördinatieoverleg. Bouke geeft aan dat er vanuit PuntWelzijn 1 persoon
aanwezig zal zijn, waarschijnlijk Lisette Aarts (PuntWelzijn).
3. Verslag 1 september 2015 (notulist Johan Salmans) wordt vastgesteld en zal door Ton op de
website worden gezet.
4. Verzonden:
Aanvraag exploitatiesubsidie 2016 naar gemeente.
Ingekomen:
Informatiebijeenkomst 12 oktober herziening subsidiestelsel. Ton en (waarschijnlijk) Annie gaan
daar naar toe.
Verslag/adviesgroep MSJS van Monique Derrez (gemeente). Wij nemen daarvan kennis en dienen
onze aanvraag in, zoals eerder vastgesteld.
Herman Litjens vraagt om informatie tbv briefkaart Laar. Deze informatie is doorgestuurd.
5. Evaluatie DOD
Organisatie 2015 wordt door Ton uitgenodigd om te komen evalueren.
6. Commissie verkeer
Verkeerstellingen: aanvraag om te tellen op Heugterbroekdijk, Rakerstraat en Aldenheerd is
genoteerd. Gemeente gaat locatie nog beoordelen. Ton gaat per mail navraag doen naar status,
aangezien tellingen in oktober plaats zouden vinden.
7. Leefbaarheidsagenda
Annie heeft factuur naar gemeente verzonden tbv bijdrage komportaalborden.
Annie is nog bezig met tekst Laor Laeftj tbv komportaalborden en evt. skyline.
Annie dient aanvraag voor Leefbaarheidsagenda 2016 voor 1 november a.s. in.
8. Speelterrein Laarderschans
2 Kavels van fam. Teeuwen staan te koop.
Werner Mentens (gemeente) heeft laten weten dat de Dorpsraad actief betrokken zal worden bij
ontwerp groen activiteitenterrein.

9. Commissie Groen
Afvalbakken PMD-afval. Probleem dat deze te vaak vol zijn, speelt op tal van plekken.
Gaan geluiden op dat er een sensor geplaatst gaat worden op afvalbak.
Er heeft afstemming plaatsgevonden met andere wijk- en dorpsraden. Aantal reacties waren
beperkt. Zij die reageerden hadden hetzelfde probleem. Gezien voornemen mbt sensoren
vooralsnog geen verdere actie. Johan zal andere wijk- en dorpsraden informeren.
Meldingen mbt groen, gaten langs weg (Rakerstraat, St Sebast. Kapelstr) etc worden uitbesteed;
maar wanneer deze afgehandeld worden is onduidelijk.
Rakerlossing. Status onbekend. Johan heeft wel uitnodiging gehad van Ruud Jetten (gemeente)
voor overleg mbt Heugterbroekdijk.
10.Commissie Basisschool
7 oktober bijeenkomst met gemeente en Ans Hermans (directeur school) over herinrichting
parkeerplaats en evt. verkeersmaatregelen. Ton en Toine zullen hierbij aanwezig zijn. Beschikbaar
budget € 50.000.
Milieupark (incl oud papier) handhaven (niet te veel in het zicht).
Deel erf school bij parkeerterrein betrekken om ruimte te winnen?
Wat is er mogelijk aan verkeersremmende maatregelen?
11.Bezuinigingen gemeente Weert
Niets nieuws te melden.
12.Commissie PR
Ton heeft aantal welkomstpakketten bezorgd.
13.Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Vergadering wordt om 22.00u gesloten.

