Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 3 januari 2017
Aanwezig:

Ton van de Kruijs, Johan Salmans, Annie Hanssen en Toine van
Laarhoven (notulist).

1. Opening
De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en heet allen welkom.
2. Verslag van 6 december 2016
Op het verslag van 6 december 2016 zijn geen op- of aanmerkingen en het wordt
goedgekeurd. Het verslag kan op de website worden geplaatst.
3. Ingekomen en verzonden stukken.
Ontvangen stukken:
- Schutterij – Bedankje sponsoring/kerstkaart
- Gemeente Weert – Brief n.a.v. ontwerp bestemmingsplan manege niet vast te
stellen
- Gemeente Weert – mail Jan Ploumen i.v.m. afmelding bijeenkomst voorzitters wijken dorpsraden
- Gemeente Weert – Verdagen beslissing op bezwaar subsidie spandoeken
- Gemeente Weert/Bibliocenter – Uitnodiging Verbindingsmarkt 23 januari
- Punt Welzijn/Gemeente Weert – Plaatsen Smileys
- Punt Welzijn – Samenfonds0495
- Punt Welzijn/Rick – Gratis creatieve workshops voor mantelzorgers
- Gemeente Weert – Uitnodiging opstartoverleg Natuur- en landschapsvisie op 1
februari om 19.30 uur
4. Commissie verkeer
Er is nieuwe smiley-apparatuur beschikbaar. Verzoek voor plaatsing op Laar is
ingediend voor Laarderweg bij huisnr 86 (30 km zone). Verzoek is gedaan voor
plaatsing eind 2017; maar datum moet nog door gemeente bepaald worden.
M.b.t. verkeersborden “Nijntje” is nog geen verdere actie ondernomen.
5. Speelterrein Laarderschans
Geen nieuwe ontwikkelingen.
6. Leefbaarheidagenda
Nieuwe vergunning voor infobord is aangevraagd.
Bezwaarprocedure “spandoeken”. We zijn nog in afwachting van beslissing op het
bezwaarschrift.
7. Commissie groen/ schouw
M.b.t. schouw hebben we niets meer van de gemeente vernomen over de stand van
zaken.

8. Veiligheid
Buurtwhat’sapp loopt. Nu ruim 160 deelnemers.
9. Commissie PR
Ton bezorgt brief bij Laarderweg (Nouwen) en Brandstraat (Houben).
10. Mededelingen website/ Kontaktblad
Verslag december plaatsen in het Kontaktblad.
11. Rondvraag, overig
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Hierna sluit Ton de eerste dorpsraadvergadering van 2017.
De volgende vergadering is dinsdag 7 februari, notulist Ton van de Kruijs.

