Notulen van 10 mei 2016.
Aanwezig: Annie Hanssen, Ton van de Kruys, Toine van Laarhoven en Johan
Salmans ( notulist ).
Gasten: Johan Smolenaers, Maarten van de Eijnde en Geert Thijssen.

1. Opening om 20.30 door de voorzitter Ton van de Kruys en heet onze gasten
Johan Smolenaers en Maarten van de Eijnde welkom. Geert Thijssen zal later
aanschuiven m.b.t. punt 9.
2. WhatsApp groep op Laar: Johan Smolenaers- coördinator komt toelichting
geven
Johan Smolenaers heeft contact gehad met Remy Peeters van de Molenakker
die op Molenakker de WhatsApp opgestart heeft. Johan heeft enkele
documenten gemaakt die rondgebracht zullen worden. De documenten zullen
ook in het contactblad geplaatst worden. Op dit moment zullen Johan
Smolenaers, Maarten en Ton als beheerder beginnen.
3. Kennismaking met aspirant bestuurslid Maarten van den Eijnde.
Maarten stelt zichzelf voor en geeft hij dat hij wel wat wil betekenen voor ons
mooie kerkdorp Laar. De zittende leden stellen zich op hun beurt dan voor aan
Maarten.
4. Evaluatie jaarvergadering van 5 april 2016.
De opkomst viel ons enigszins tegen. Verder waren er geen bijzonderheden.
5. Evaluatie Goededoelenweek door Toine.
De organisatie is tevreden over de opbrengst. Verder zijn er geen incidenten
geweest.
6. Bespreken van het verslag van 1 maart 2016(gemaakt door Ton en al in jullie
bezit).
7. Verzonden stukken via post & mail:
- Uitnodiging Jaarvergadering – WhatsApp-groep
Binnengekomen stukken via post en mail (in willekeurige volgorde):
- Uitnodiging rondleiding Luuëkerpârk 12 maart 2016
- Mail Ruud Jetten m.b.t. Heugterbroekdijk
- Uitnodiging Vrijwilligers Verwendag 5 juni 2016
- Omvormingen Groen gemeente Weert – agendapunt 12
- Uitnodiging bijeenkomst ervaringsdeskundigen burgerinitiatieven op 12 mei
raadzaal

- mail Werner Mentens uitstel document Landschapsvisie
- Mail Goedbezig Weert m.b.t. College juridische aspecten voor bestuursleden
- Mail VKKL m.b.t. brievenbussen in Limburg ( er komt een extra brievenbus
bij de kapel )
- Ontvangstbevestiging gemeente Weert aangaande jaarlijkse subsidie 2015
- Subsidieverlening wijkenbudget 2016 gemeente Weert
- Concept Natuur- en landschapsvisie Weert, uitnodiging 19 mei Boskamer
- Sponsorverzoek Schuttersfeest Laar
- Goed Bezig Weert – workshop verzekeringen
8. Commissie Verkeer:
Geen nieuws
9. Vergunningaanvraag manege in relatie tot mogelijke overlast aanwonende en
info DOD
Geert Thijssen is inmiddels bij de vergadering aanwezig. In een toelichting van
een aantal feiten en omstandigheden maakt hij zijn zorgen m.b.t. de plannen
van een vergunningaanvraag voor nieuwbouw van een manege op het
perceel van de Fam. v.d. Boogaert kenbaar. Niet alleen Geert maar ook
andere aanwonende maken zich zorgen voor mogelijk overlast. Het betreft
niet alleen geluidsoverlast maar ook de te verwachten overlast van het
verkeer.
Geert zijn vraag of de Dorpsraad ook een zienswijze indient wordt in beraad
genomen.
Geert geeft aan dat ze nog bezig zijn met de voorbereidingen voor de DOD
2016. Deze zal gehouden worden op 26 juni.

10. Leefbaarheid agenda: infobord, Subsidie 2017?
Voor de leefbaarheidagenda in 2017 zal er een andere opzet komen. De
spelregels voor 2017 zijn nog niet bekend.
Annie meldt dat er voor het infobord een klikmelding binnen is. Voor het
infobord te mogen plaatsen zullen precariorechten betaald moeten worden.
Werner Mentens zal benaderd worden voor de “groene” aankleding. Een
verkeerskundige zal zich buigen over de precieze locatie.
11. Definitief speelterrein Laarderschans: mail M. Arts ( gemeente Weert )
Volgens M. Arts zou het speelterrein gelijk in uitvoering kunnen komen als de
gelden uit de 3 bouwkavels bij de gemeente binnen zijn.
12. Commissie Groen/Schouw: Wadi hoek Rietstraat, Omvormingen Groen uitleg
gemeente Weert
De gemeente heeft in overleg met het Waterschap besloten dat er een buis
vanaf de Wadi naar de Schonkenlossing gelegd wordt zodat het overtollige
water de Schonkenlossing in kan.
Voor de omvormingen van het groen zal Johan overleg hebben met
betrokkenen voor een infoavond bij Beej – Bertje.

13. Commissie Basisschool St. Franciscus:
De geplande werkzaamheden liggen nagenoeg op schema.

14. Commissie PR: brieven naar nieuwe bewoners:
Bij nieuwe bewoners op Laar zal t.z.t. een map met info bezorgt worden.

15. Mededelingen op website/in kontaktblad. : verslag maart 2016
De documenten m.b.t. de WhatsApp en de notulen van maart zullen geplaatst
worden.
In het contactblad zal een item geplaatst worden m.b.t. de 30 km zone.
16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Johan Smolenaers vraagt naar het onderhoud van het gras op de Schans.
Johan S. geeft aan dat hij dit eventueel zelf aan het KCC kan voorleggen.
Johan Smolenaers zal contact opnemen met het KCC.

17. Volgende vergadering is op 7 juni – notulist Toine van Laarhoven/ sluiting.

