
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar op 1 november 2016 

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

Annie Hanssen. 

 

1. Opening 

Ton opent de vergadering om 20.30 uur 

 

2. Bespreken verslag 

Het verslag van 4 oktober wordt goedgekeurd en kan op de site. 

 

3. Evaluatie DOD 2016 door Lei en Jan. 

Lei en Jan zullen voor de volgende vergadering in december uitgenodigd 

worden. 

 

4. Verzonden stukken: 

- Bezwaarschrift  MSJS 

 

Binnengekomen stukken: 

- Symposium Vijlen 1000 jaar op 17 november 

- Gemeente Weert – subsidieverlening wijkenbudget 2016 

- Gemeente Weert – zienswijze herziening subsidiestelsel 

-  Gemeente Weert – ontwerp bestemmingsplan manege 

-  Gemeente Weert – afronding herziening subsidiestelsel 

-  Moêzevângers – Subsidieaanvraag voor het jeugdprinsentreffen ( aanvraag 

is goedgekeurd ) 

 

5. Commissie verkeer: 

Annie stelt voor om “Dick Bruna” borden te plaatsen in de buurt van de school. 

Zij zal navraag doen bij de gemeente of dit kan. 

 

6. Subsidie Beej – Bertje:  

Toine kijkt of Fer Aquina mee gaat naar de fractievergadering van Weert 

Lokaal. 

Ton vraagt spreekrecht aan op de commissievergadering op 15 november en 

zal tevens de petitie aanbieden aan wethouder Geert Gabriëls. 

 

7. Leefbaarheidagenda 

De vergunningaanvraag voor de infoborden wordt afgewezen op de locatie 

hoek Rietstraat / Laarderweg vanwege het feit dat deze hoek in een  

beschermd dorpsgezicht ligt. 

 

 



8. Definitief speelterrein Laarderschans 

Momenteel geen bijzonderheden. 

 

9. Commissie Groen/Schouw 

Johan heeft een schouw gehouden met Geert Ras van Prio Verve. De 

volgende punten zijn aan de orde gekomen. 

 

- Vernieuwen van het wegdek aan de Neelenweg 

- Snoeien aan “Botkoel” 

- Gedeeltelijke nieuwe aanplant bij de beukenhaag aan de Rietstraat en de 

Aldenheerd 

- Kapot gereden wegkant aan de Laarderweg 

- Gaten en kuilen aan de wegkanten van de st. Sebastiaanskapelstraat  

- Het aanpakken / vernieuwen van het groenstrookje aan de parkeerplaats 

waar de trap, sirene en de kledingcontainer staan. 

 

 

10. Commissie IKC Laar 

Ton heeft enkele mails naar Charlotte gestuurd maar nog geen reactie gehad. 

Hij zal haar een reminder sturen. 

 

11. Commissie PR 

Nieuwe bewoners zullen een aantal brieven met info in de brievenbus krijgen. 

 

12. Mededelingen Website/Kontaktblad 

Verslag van oktober zal op de site geplaatst worden. 

 

13. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


