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

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen bijzondere mededelingen.

2.

Verslag 3 november 2015
Het verslag van 3 november jl. wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.

3.

Verzonden en ingekomen stukken
Verzonden stukken: Kaart leefbaarheid agenda (huis aan huis op Laar); Voorstel aan
subsidies2017@weert.nl om te korten op communicatie MSJS.
Ingekomen stukken:
- Mail M. Arts (agendapunt 6).
- Uitnodiging voorzitters WR +DR op 8 december 19.30 u. van gemeente Weert  Ton
gaat hier naar toe.
- Goed bezig Weert - Groen in de buurt.
- Formule 1zaam kick-off van Punt Welzijn op 8 december 18.30 u.  voor zover
bekend, leeft dit niet op Laar.
- Reactie subsidies2017@weert.nl.
- Reactie DUS Weert.
- Brief Harrie Litjens m.b.t. wijk- en dorpsraden.
- Uitnodiging bezuiniging op gemeentelijk groen op maandag 30 november  Johan is
geweest (zie agendapunt 7).

4.

Commissie Verkeer: verkeerstellingen
De rapporten van de verkeerstellingen op de Heugterbroekdijk, Aldenheerd en
Laarderweg zijn inmiddels digitaal ontvangen en komen ook nog per post. Een eerste
analyse van de verkeerstelling laat zien dat er soms 75-80 km. Wordt gereden in de 30km. Zone. De verkeersdeskundige van de gemeente zal nog een nadere analyse geven.

5.

Leefbaarheidsagenda
Het coördinatieoverleg zal voortaan 1x per jaar plaatsvinden, i.p.v. 2 x per jaar. De
regiegroep beoordeelt welke aanvragen gehonoreerd worden.
Voor het infobord heeft Annie een mail gestuurd voor het maken van een afspraak i.r.t.
de omgevingsvergunning. De stickers voor de komportalen zijn gereed en zullen door de
vervaardiger geplakt worden.

6.

Speelterrein Laarderschans
Het kan tot 2019 duren voordat het speelterrein aangelegd kan worden, afhankelijk van
binnen welke termijn de 3 bouwpercelen bij dit terrein verkocht worden. Inmiddels is 1
kavel onder voorbehoud verkocht, voor 1 perceel is ook belangstelling en 1 perceel
wordt door de familie zelf “gekocht”. De opbrengst van de verkoop van de grond wordt
ingezet voor de inrichting van het speelterrein.
In de gaten zal worden gehouden wanneer de bestemmingsplanwijziging aan de orde is.

7.

Commissie Groen/ Schouw
De gemeente Weert zal de komende jaren structureel oplopend tot 3 ton bezuinigen op
het groenonderhoud. De Risse gaat dit onderhoud verzorgen. Er zal geen beplanting
meer weer aangebracht dat duur is onderhoud, zoals beuken- en blokhagen. Op de
meeste plaatsen komt wild gras en bloemenzaad. Sommige (onderhouds)afspraken
lopen wel nog door. Er komen info-avonden per wijk/dorp over het groenonderhoud.
Bekend is geworden dat het probleem met de afvalcontainers voor kunststof en blik ook
speelt in de wijken Molenakker en Boshoven.
De werkzaamheden bij de Rakerlossing zijn nog volop aan de gang. Het waterprobleem
bij de Heugterbroekdijk wordt mogelijk dit jaar ook nog opgepakt,

8.

Commissie basisschool
Het contract met aannemer Vlassak is inmiddels getekend. Binnen in het gebouw is
gestart met de sloopwerkzaamheden.

9.

Buurtpreventie
Toine heeft verzocht dit punt op de agenda te zetten. Er zijn inmiddels enkele wijken in
Weert die i.h.k.v. veiligheid aan buurtpreventie doen. De wijk Molenakker bijvoorbeeld
heeft een whatsapp groep. Er dienen dan enkele beheerders te komen voor de appgroep en mensen die zich aanmelden voor de app-groep krijgen een app als er zich
verdachte situaties voordoen.
Toine zal contact opnemen met de veiligheidscoördinator van de gemeente (de heer G.
Lenders) en met de heer J. Geerts van de politie. Mogelijk is dit een onderwerp voor de
jaarvergadering; ook de verkeerstellingen zouden gepresenteerd kunnen worden op de
jaarvergadering.

10. Commissie PR: infopakketje naar nieuwe bewoners
Bekend is dat op Aldenheerd 1 nieuwe bewoners zijn gekomen. Ton zal hier een
infopakketje in de bus doen.
11. Mededelingen op website/ in Kontaktblad.
Het verslag van de vergadering van 3 november jl. kan op website worden geplaatst. Op
de website en in het Kontaktblad kan verder kort iets vermeld worden over de school en
de verkeerstellingen.
12. Rondvraag
Johan heeft van de heer J. Coolen begrepen, dat hij het infopakketje (de verenigingsinformatie) wat karig vindt. Hij zou graag wat meer informatie over de buurtvereniging in
het pakketje willen hebben. Nagevraagd zal worden wat hij precies wil; mogelijk kan dit
bij het pakketje voor de nieuwe bewoners gevoegd worden.
Verder meldt Johan, dat hij zal nagaan of het interessant en mogelijk is om als
dorpsraad lid te worden van Weert Energie (t.b.v. de inwoners van Laar). Hij zal de site
nog nader bekijken.
Het vergaderschema voor 2016 wordt bekeken. Op dinsdag 5 april 2016 zal de
jaarvergadering zijn. De vergadering van 3 mei wordt – vanwege de meivakantie- verzet
naar 10 mei 2016.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter hierna de vergadering.

