
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar op 3 november 2015 

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

Laarhoven en Jan Pleunis (DOD 2015) 

1. Opening om 20.30u 

Ton heet iedereen welkom en geeft het woord aan Jan Pleunis. 

 

2. Evaluatie Dorps Ontmoetings Dag 2015 

Jan Pleunis geeft uitleg over de gang van zaken over de DOD 2015. De dag is succesvol verlopen 

en er waren veel bezoekers. Ook financieel zijn de organiserende verenigingen toegekomen met 

het beschikbare budget. De financiële afrekening zal met onze penningmeester worden 

kortgesloten. Dus deze opzet (als Laor Kermis) is voor herhaling vatbaar. Als de DOD in 2016 

doorgaat hangt er van af, of de gemeente Weert deze activiteit blijft subsidiëren via de 

leefbaarheid agenda. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen we kijken of we dit in een andere 

opzet kunnen voortzetten. Na dit agendapunt verlaat Jan de vergadering. 

 

3. Verslag 3 november 2015 (notulist Toine) wordt vastgesteld en zal door Ton op de website 

worden gezet. 

 

4. Verzonden: 
- Aanvraag leefbaarheid agenda  2016 naar gemeente Weert. 
Ingekomen: 
- Bericht/verslag Tristan Verheijen van WK 
- Verslag discussieavond landschapsvisie Weert 
- Uitnodiging partnerdag 2015 op 19 november (inmiddels afgemeld) 
- Twee mails verkeerstellingen J.Feld (agendapunt 4) 
- Verslag Johan m.b.t. Heugterbroekdijk (agendapunt 7) 
- Verslag overleg herinrichting parkeerterrein IKC Laar (agendapunt 8) 
- Verslag en advies van de regiegroep MSJS 
- Uitnodiging coördinatiegroep MSJS 23 november (Ton en eventueel Johan gaan hier naar toe) 
- Uitvoering aanpassing Rakerlossing van Casper Piscaer (agendapunt 7) 
- Data werksessie en excursie natuur- en landschapsvisie (inmiddels afgemeld) 
- mail i.v.m. mest (vergadering ‘s middags 3 november!!) 

 

5. Commissie verkeer 

Verkeerstellingen: Er zal binnenkort een verkeerstelling van de gemeente plaatsvinden aan de 

Heugterbroekdijk. Annie zal contact opnemen met de gemeente of er ook tellingen gehouden 

kunnen worden aan de Laarderweg en de Aldenheerd, desnoods voor rekening van de dorpsraad 

zelf. Als we van deze drie locaties de gegevens hebben kunnen we dit ook goed met elkaar 

vergelijken en beoordelen waar actie noodzakelijk is. 

 

6. Leefbaarheidsagenda 

Annie heeft de aanvraag leefbaarheid agenda 2016 ruim vóór de deadline van 1 november 

verstuurd naar de gemeente Weert. We zullen in een later stadium te horen krijgen welke 

aanvragen gehonoreerd worden. 

Annie heeft de offerte binnen van 3 maal ‘Laor Laeftj’ voor op de komborden. Ontwerp wordt 



goedgekeurd en e.e.a. zal besteld worden. 

Verder loopt de aanvraag voor het infobord via Annie (vergunning). 

De overige zaken van 2016, te weten DOD 2015, Buitenspeeldag, spandoeken dorpscollecte, 

komborden, afscheid basisschool en meiboom zijn afgehandeld. 

 

7. Speelterrein Laarderschans 

Geen verdere actuele informatie beschikbaar 

 

8. Commissie Groen 

Afvalbakken PMD-afval: Overleg met gemeente loopt onverminderd verder, nog geen resultaat 

opgeleverd, overlast blijft aanwezig. 

Waterprobleem Heugterbroekdijk: Johan heeft het verslag van de bijeenkomst op het 

gemeentehuis, bij de betrokken buurtbewoners in de brievenbus gedaan.  

Rakerlossing:  Start werkzaamheden binnenkort (oktober 2015) en verwachting voor kerstmis 

2015 gereed. 

 

9. Commissie Basisschool 

Toine zal bij de gemeente nogmaals aandringen om snelheid remmende maatregelen ter hoogte 

van de Brandstraat mee te nemen in de herinrichting van de parkeerplaats bij de school. 

 

10. Bezuinigingen gemeente Weert 

Wethouder Gabriëls heeft telefonisch laten weten dat het specifieke stukje tekst m.b.t. Bee-j 

Bertje uit de definitieve keuzecatalogus is verdwenen. Dit wil nog niet zeggen dat de bezuiniging 

van tafel is, maar dit geeft voorlopig wat extra ruimte. 

Ton zal een opzetje maken om te versturen richting de gemeente Weert m.b.t. een eigen voorstel 

aangaande extra bezuinigingen voor Weert 2017 en dit na aanpassing en goedkeuring versturen. 

 

11. Commissie PR 

Deze maand geen nieuwe bewoners te verwelkomen. Verslag oktober zal op de website geplaatst 

worden. 

 

12. Rondvraag 

Voorstel is om de Sint Maarten viering van 11 november financieel te ondersteunen. Dit wordt 

unaniem goedgekeurd. Johan neemt hierover contact op met de organisatie van Sint Maarten. 

Toine geeft aan dat er gestemd kan worden op het ‘Bibliocenter’ via internet. 

Vergadering wordt om 22.15u gesloten. 

 


