
 

 

Notulen Dorpsraad Laar d.d. 2 februari 2016 

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

Laarhoven (notulist). 

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

1. Opening 

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

 

2. Verslag 5 januari 2016 

Het verslag van 5 januari jl. wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.  

 

3. Verzonden en ingekomen stukken 

Verzonden stukken:  

- mail naar politiek inz verkeersplateau Aldenheerd. 

Ingekomen stukken: 

- Vertelpunt Hart voor Burgers 

- Uitnodiging prinsenreceptie Moêzevângers (voor een attentie wordt gezorgd) 

- Uitnodiging 26 januari gemeente bijeenkomst voorzitters wijkraden (Ton zal alsnog 

bericht van verhindering nazenden). 

- Mail Victor Goumans inz bijeenkomst 26 januari 

- Mail Jos Coolen inz folder BRL tbv bewoners Laar 

- Mail Maarten van den Eijnde over snelheid Aldenheerd 

- Mail Harry Lemmen inz bouw varkensstal Heijsterstraat (Ton heeft gereageerd) 

 

4. Commissie Verkeer 

Ton heeft telefoon gehad van wethouder Geert Gabriëls nav mail naar politiek voor 

verkeersplateau op de Aldenheerd. Er is nog budgettaire ruimte voor aanleg van een 

drempel of iets dergelijks. Hoewel er nog formeel besloten moet worden, is de kans erg 

groot dat dit doorgaat. 

Ton zal nog reactie sturen naar Maarten van den Eijnde. 

 

5. Leefbaarheidsagenda 

Er is door de gemeente nog geen besluit genomen m.b.t. aanvragen 

leefbaarheidsagenda. 

Annie plant afspraak in met de heer Corpeleijn van de gemeente over plaatsing infobord. 

 

6. Speelterrein Laarderschans 

Niets nieuws te melden. 

 

7. Commissie Groen/ Schouw 

Werkzaamheden wateroverlast Heugterbroekdijk zijn aangevangen. Maar er zijn 

leidingen aangetroffen die niet op de kaart stonden, waardoor werk nu stil ligt. Naar een 

oplossing wordt gezocht. Johan heeft aanwonenden middels brief hiervan op de hoogte 

gesteld. 

 

Johan heeft vanmiddag schouw gehad, samen met Maarten Jansen (gemeente). Er 

bleek veel water op de St Sebastiaanskapelstraat/Rakerstraat te staan. Bermen zijn 



eigenlijk te hoog. Bij Heugterbroekdijk is de berm juist te laag. Hr Jansen is het ermee 

eens dat er iets moet gebeuren. Dit zal geïnventariseerd gaan worden. Op zijn vroegst 

eind voorjaar 2016 zullen eventuele werkzaamheden aanvangen. Er wordt budget 

gezocht door de gemeente. 

 

Ook Neelenweg is bekeken: wegdek is zeer slecht. Ook dit krijgt een hogere prioriteit bij 

de gemeente. 

 

8. Commissie basisschool 

Ton is door Ans Hermans gevraagd om zitting te nemen in een werkgroep ten behoeve 

van de nieuwe naam en logo van de nieuwe school. Ton zal dit doen. 

 

9. Buurtpreventie 

Toine heeft contact gezocht met Bas Meijboom, maar geen reactie ontvangen.  

Inventariseren of er belangstelling is tijdens ALV in april. Ton zal stukje schrijven t.b.v. 

Kontaktblad met oproep voor geïnteresseerden als coördinator van de Whatsapp groep. 

 

10. Commissie PR: infopakketje naar nieuwe bewoners 

Ton zal bewonersbrief bezorgen bij nieuwe bewoners Laarderweg 94 en Laarderheerd 

1. 

 

11. Mededelingen op website/ in Kontaktblad. 

Het verslag van de vergadering van 5 januari jl. kan op website worden geplaatst.  

 

12. Rondvraag 

Johan: wanneer moeten we de stukjes tekst voor de ALV aanleveren? Annie zal 

hiervoor voorstel doen. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter hierna de vergadering. 


