
 

 

Notulen Dorpsraad Laar d.d. 1 maart 2016 

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

Laarhoven. 

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

1. Opening 

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

 

2. Verslag 5 januari 2016 

Het verslag van 2 februari jl. wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.  

 

3. Verzonden en ingekomen stukken 

Verzonden stukken:  

- Gebruikersoverzicht zaal Bee-j Bertje 2015/16 

Ingekomen stukken: 

- Werkgroep nieuwe naam basisschool 

- Uitnodiging 22-03-2016 Boskamer 19.30 u. MijnStraatJouwStraat 

- Verslag themabijeenkomst duurzaamheid en klimaatverandering landschapsvisie 

Weert 

- Verslag Groen Weert 2015 

- Vervolgbijeenkomsten herziening subsidiestelsel 07-03-2016 19.30 u. 

- Informatie Buurtschap Rietstraat m.b.t. info nieuwe bewoners 

- Subsidievaststelling 2015 Gemeente Weert 

- Uitnodiging 29-02-2016 19.30 u. m.b.t. leefbaarheid agenda 

- Inrichting schoolomgeving Laar 

- Mail Maarten van den Eijnde 

- Uitnodiging 01-03-2016 m.b.t. naam + logo basisschool 

- Uitnodiging 08-03-2016 m.b.t. horecabeleidsplan (afgemeld) 

 

4. Commissie Verkeer 

Aan de Aldenheerd komt met de herinrichting van de parkeerplaats van de school ook 

meteen een drempel. In overleg met aanwonende zal de drempel een beetje in de 

richting van de Laarderweg opschuiven (één boom verder dan in ontwerp). 

 

5. Leefbaarheidsagenda 

Ton doet verslag van de items die wel en niet door gaan van het project 

MijnStraatJouwStraat voor Laar in 2016. Resultaat is zeer teleurstellend voor alle wijk- 

en dorpsraden van Weert. De binnenstad krijgt zelfs helemaal niets gesubsidieerd. 

Annie vraagt aan de gemeente of we toestemming krijgen om het informatiebord op 

gemeentegrond te mogen plaatsen. (kruising 

Laarderweg/Heugterbroekdijk/Aldenheerd/Heugterbroekdijk) 

 

6. Speelterrein Laarderschans 

Niets nieuws te melden. 

 

7. Commissie Groen/ Schouw 

Werkzaamheden wateroverlast Heugterbroekdijk zijn in de afrondende fase. Er wordt 



maar één kant van een extra afvoer voorzien i.v.m. de hoge kosten van het project. 

Repareren/aanpassen wegkanten buitengebied: nog geen verdere info van M.Janssen 

ontvangen betreffende dit onderwerp. 

 

8. Commissie basisschool 

Ton is inmiddels twee maal bij elkaar geweest m.b.t. de nieuwe naam voor de 

basisschool. De naam zal op een nader moment worden bekendgemaakt (ruim voor het 

schooljaar i.v.m. aanpassingen drukwerk/website etc.) Een moeder van één van de 

leerlingen zal een ontwerp voor een logo maken passend bij de school. 

 

9. Buurtpreventie 

Tijdens de jaarvergadering van 5 april zal na de pauze een uitleg gegeven worden door 

Gerard Lenders – veiligheidscoördinator gemeente Weert en Jos Geerts – Politie Weert, 

m.b.t. de noodzaak en het nut van het oprichten van een WhatsApp-groep op Laar. 

Annie zal zorgen voor de uitnodiging van deze jaarvergadering en deze zal huis aan 

huis worden rondgebracht op Laar. 

 

10. Commissie PR: infopakketje naar nieuwe bewoners 

Ton zal de bewonersbrief bezorgen bij de nieuwe bewoners van de Laarderweg 94, 

Laarderheerd 1 en de voormalige pastorie aan de Aldenheerd. 

 

11. Mededelingen op website/ in Kontaktblad. 

Het verslag van de vergadering van 2 februari jl. kan op website worden geplaatst.  

 

12. Rondvraag 

- 18/19 april is er weer de Goededoelenweek op Laar, Laarveld en Hushoven. Johan en 

Ton (2 personen) zullen Toine ondersteunen met telwerkzaamheden. 

- Navragen bij de organisatie van de DOD 2015 hoe ver ze staan met de eindafrekening. 

 

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


