
 

 

Notulen Dorpsraad Laar d.d. 5 januari 2016 

Aanwezig: Ton van de Kruijs, Toine van Laarhoven, Annie Hanssen en Johan 

Salmans ( notulist ). Gasten; Gerard Lenders – gemeente Weert, Jos Geerts en …… 

- politie Weert i.v.m. buurtpreventie d.m.v. Whatsapp. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 

 

2. Buurtpreventie d.m.v. Whatsapp 

Bovengenoemde gasten geven in een notendop aan wat buurtpreventie d.m.v. 

Whatsapp inhoudt. De gemeente en de politie hebben hierin een faciliterende rol. 

Wij als Dorpsraad zullen allereerst de animo moeten peilen binnen onze gemeenschap. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er coördinatoren aangesteld die aan 

het hoofd van een Whatsapp-groep staan. 

Jos Geerts geeft aan om contact op te nemen met de wijkraad in Molenakker. Zij hebben 

te kennen gegeven om andere wijk- en dorpsraden te helpen. 

Toine zal dit oppakken.  

  

3. Verslag 1 december 2015 

Het verslag van 1 december 2015  wordt vastgesteld en kan op de site geplaatst 

worden  

 

4. Verzonden en ingekomen stukken  

Verzonden stukken:  

 - Geen 

Binnengekomen stukken  

- Kerstkaart schutterij Laar met datum schuttersfeest 2016 

- Bedankje Tristan Verheijen 

- Problemen omtrent gedenkteken Tromplaan van Victor Goumans 

- Verslag Werner Mentens i.v.m. landschapsvisie 

- Notulen coördinatieverslag van 23-11-2015 

- Gemeente Weert – Beschikking subsidieverlening 2016 

- Mail Jurgen Feldt – analyse van de verkeerstellingen 2015 

 

5. Cie. Verkeer 

N.a.v. de verkeerstellingen hebben wij een mail met de analyse ontvangen van Jurgen 

Feldt. De verkeersintensiteiten op de Heugterbroekdijk, Aldenheerd en de Laarderweg 

liggen beneden de norm. Volgens de gemeente leiden deze aantallen niet tot 

veranderingen op de desbetreffende wegen. Opmerkelijk is dat 15 % van gemeten 

aantallen harder rijdt dan 50 km waar een maximum snelheid geldt van 30 km. Meer 

over de analyse zal op de website geplaatst worden. 

 

6. Leefbaarheidsagenda: infobord 

Zaken hierover lopen nog. 



7. Speelterrein Laarderschans 

Geen nieuwe ontwikkelingen.  

 

8. Cie Groen/ schouw  

De werkzaamheden aan de Rakerlossing zijn gereed. Aanpassingen aan de 

Heugterbroekdijk m.b.t. de wateroverlast moeten nog beginnen. 

 

9. Cie basisschool 

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. 

  

10. Commissie PR: info voor nieuwe bewoners 

Nieuwe bewoners zullen de infomap van de Dorpsraad ontvangen.  

 

11. Mededelingen op website/ in Kontaktblad 

Het verslag van 1 december 2015 zal op de website worden geplaatst. Bevindingen van 

de verkeerstellingen zullen op de website en in het contactblad geplaatst worden. 

 

12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen waarna de voorzitter om 22.15 de vergadering sluit. 

 

De volgende vergadering is vastgesteld op 2 februari 2016 – notulist Toine  

  


