Notulen vergadering Dorpsraad Laar op 4 oktober 2016
Aanwezig: Johan Salmans, Ton van de Kruijs (notulist) en Toine van Laarhoven.
Afmelding: Annie Hanssen

1. Opening
Ton opent de vergadering om 20.30 uur
2. Bespreken verslag
De verslagen van de reguliere vergadering van 7 juni 2016 en van de
vergadering met alle gebruikers van zaal Bee-j Bertje op 6 september 2016,
worden goedgekeurd en kunnen worden geplaatst op de website.
3. Verzonden stukken:
- Zienswijze ingediend door de dorpsraad Laar bij de gemeente Weert.
- Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen infobord op de kruising
Rietstraat/Laarderweg bij de wadi.
- Aanvraag subsidie bij de gemeente Weert.
- Flyer verspreid over Laar.
Binnengekomen stukken:
- 10 juni: Gemeente Weert i.v.m. manege Boeketweg
- 22 juni: Gemeente Weert – derde ronde subsidieverstrekking Mijn Straat
Jouw Straat.
- juni: Samenvattend verslag ‘Platform ervaringsdeskundigen participatie van
burgers en overheid in Weert’.
- 15 juni: Gemeente Weert – Jan Ploumen – besluit MSJS 2017
- 27 mei: Provincie Limburg – Nieuw beleid voor monumenten.
- 23 juni: Gemeente Weert – Inloopavonden herziening subsidiestelsel en
sporttarieven op 6 + 7 juli.
- juni: Punt Welzijn – Uitnodiging Beursvloer op 17 oktober 2016
- 16 juni: Gemeente Weert – Subsidieverlening Wijkenbudget 2016 derde
ronde.
- 21 juni: Gemeente Weert – Startbijeenkomst wijkaccommodatiebeleid op 6
juli.
- 7 juli: Gemeente Weert - Uitnodiging gesprek i.v.m. manege Boeketweg op
25 juli 2016.
- 21 juli: Gemeente Weert – Afzeggen bijeenkomst m.b.t. manege Boeketweg
van 25 juli 2016.
- augustus: IKC Laar – Uitnodiging opening school op vrijdag 30 september.
- augustus: Dorpsraad Laar – flyer Laar
- 24 augustus: Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging zienswijze subsidie
Bee-j Bertje

- 22 augustus: Punt Welzijn – Nota EHBO Buitenspeeldag 2016.
- 8 september: Gemeente Weert – Antwoordmail M. Arts m.b.t. speelterrein
Laarderschans.
- 7 september: Groen Weert – Bericht samenwerking Groen Weert/Gemeente
Weert.
- 8 september: Gemeente Weert – Werner Mentens m.b.t. speelterrein
Laarderschans.
- 6 september: Goed bezig Weert – Uitnodiging workshop juridische zaken.
- 31 augustus: VV De Moêzevângers – Subsidieverzoek jeugd-WTV-treffen
2017 op Laar.
- 8 september: Gemeente Weert – Werner Mentens – Concept-tekening
speelterrein 2008.
- 22 september: Gemeente Weert – Bericht aanvraag omgevingsvergunning
infobord.
- 19 september: Gemeente Weert – Vraag Charlotte van Barneveld m.b.t. gras
in schoolomgeving.
- 28 september: Vereniging Van Kleine Kernen (VVKL) – Uitnodiging
Algemene ledenvergadering.
- 29 september: Gemeente Weert – Verslag klankbordgroep MSJS.
- 30 september: Mail/klacht van inwoner van Laar m.b.t. parkeren op het
trottoir aan de Aldenheerd.
- 29 september: Gemeente Weert – Weert transformeert.
- 30 september: Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging aanvraag subsidie
2017.
- september: Prio Verve - Uitnodiging schouw op Laar van Geert Ras.
4. Commissie Verkeer
Er is een klacht binnen gekomen over parkeren op het trottoir aan de
Aldenheerd. Johan neemt contact op met de verzender van de mail.
Verder heeft de dorpsraad 4 spandoeken aangeschaft en geplaatst om extra
te benadrukken dat er na een jaar weer kinderen op Laar naar school gaan.
Voor het project van de spandoeken zal alsnog een beroep worden gedaan op
het budget van MSJS (vierde ronde). De spandoeken hebben gedurende 5
weken gestaan en zijn inmiddels weer opgeruimd.
5. Subsidie wijkaccommodatie Laar
Er zijn verschillende zienswijzen ingediend bij de gemeente Weert door
gebruikers van de wijkaccommodatie van Laar. Er is ook een verzoek gedaan
op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om inzage te krijgen in de kosten
van de diversen wijkaccommodaties binnen de gemeente Weert zodat we
kunnen vergelijken hoe dit zich verhoudt tot de kosten van de accommodatie
op Laar en tevens hoeveel gebruik er van wordt gemaakt.
De petitie is buitengewoon goed ingevuld door gebruikers van de zaal en door
inwoners van Laar. Waarschijnlijk meer dan 600 handtekeningen zijn
verzameld. Het exacte aantal wordt bekend gemaakt bij de overhandiging aan
Geert Gabriels. De dorpsraad zal proberen om de volksvertegenwoordigers
van Weert gedurende oktober/november 2016 op andere gedachten te
brengen dan tot nu toe het geval is.

6. Leefbaarheidagenda
Voor het infobord op de hoek Rietstraat/Laarderweg bij de wadi is inmiddels
een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag is inmiddels behandeld
in de welstandcommissie van de gemeente Weert.
7. Definitief speelterrein Laarderschans
Eind 2016/begin 2017 zal het bestemmingsplan waarschijnlijk in procedure
gebracht gaan worden. Om het plan in te richten zal de opbrengst van de
verkoop van de 3 kavels aan de Rakerstraat dienen te worden aangewend.
Momenteel is er 1 kavel verkocht.
Verder zal er nog moeten worden nagedacht over de inrichting van het groene
speelterrein. Er is een plan, daterend van 2008, dus niet erg actueel zullen we
maar zeggen.
De dorpsraad is van mening dat het allemaal wel erg lang duurt momenteel en
dat er weinig prioriteit op dit project ligt bij de gemeente Weert.
8. Commissie Groen/Schouw
Johan maakt een afspraak met Geert Ras van Prio Verve om de schouw op
Laar te lopen/fietsen en onze hotspots aan te geven.
De riolering aan de Heugterbroekdijk is nog steeds voor verbetering vatbaar.
Tijdens korte/hevige buien functioneert de aanwezige wadi naar behoren,
maar bij hevige hoosbuien is deze capaciteit onvoldoende en inmiddels heeft
na het aanleggen van de wadi de straat alweer een keer of 3 vol gestaan. Er
is dus verbetering opgetreden maar het spreekwoordelijke lek is nog niet
boven. Verdere actie, zoals inspectie van de aanwezige riolering, blijft dus
nodig.
9. Commissie IKC Laar
De opening is inmiddels geweest en alle inwoners van Laar hebben met eigen
ogen de prachtige nieuwe school aan de Aldenheerd kunnen aanschouwen.
De reacties op het mooie, lichte en frisse gebouw waren overwegend positief.
Wat betreft de mogelijkheden m.b.t. de multifunctionaliteit waren de reacties
een stuk minder enthousiast. De mogelijkheden zijn uitermate beperkt voor
potentiële gebruikers.
Er is nog een KCC-melding naar de gemeente verstuurd om de stoep voor de
school opnieuw te leggen i.v.m. spoorvorming. Verder is de brievenbus nog
altijd niet verplaatst en de afvalbak is ook nog steeds niet teruggeplaatst. Het
aanwezige infobord kan ook niet bekeken worden zonder een paar
modderschoenen op te lopen.
De dorpsraad heeft ook nog het verzoek gekregen om akkoord te gaan met
het volledig omvormen van de begroeiing aan de Aldenheerd. Als onderdeel
van de bezuiniging op het groen in Weert zullen vanaf 2017, deze lage
struiken vervangen worden door ‘schaduw minnend gras’. Met toestemming
van de dorpsraad zal mogelijk dit project al gestart worden vanaf november
2016, in plaats van te moeten wachten tot 2017. De dorpsraad heeft inmiddels
laten weten hier geen bezwaar tegen te hebben en akkoord te gaan met
omvorming vóór 2017.

10. Commissie PR
Er zijn een aantal brieven bezorgd bij nieuwe bewoners van Laar, namelijk:
- Heerspad 11
- Heerspad 13
- Doskesakker 4
- De Raak 24
- Aan Botkoel 26 (?) op de hoek
- Pater Kiggenstraat 2
11. Mededelingen Website/Kontaktblad
Verslag van juni & september op de website en een artikel in het kontaktblad
over het groen aan de Aldenheerd/omgeving school.
12. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Het subsidieverzoek van de
Moêzevângers zullen we de volgende vergadering met de penningmeester
bespreken.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.
De volgende vergadering is op 1 november 2016 om 20.30 uur en de notulist
is dan Johan. Wellicht zullen er in de tussenliggende periode nog activiteiten
zijn m.b.t. de subsidie voor de wijkaccommodatie van Laar.

