
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 7 februari 2017 

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

van Laarhoven. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en heet allen welkom. 

2. Verslag van 3 januari 2016 

Op het verslag van 3 januari 2016 zijn geen op- of aanmerkingen en het wordt 

goedgekeurd. Het verslag kan op de website worden geplaatst. 

3. Ingekomen en verzonden stukken. 

Verzonden stukken via post & mail:  
- Brief Jan Ploumen – 2 maal 
- Gemeente Weert – Zienswijze Ringbanen visie 
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Uitnodiging Moêzevângers – Jeugd -  18 februari 
- Uitnodiging Moêzevângers – Prins Mark II – 25 februari 
- Punt Welzijn/Gemeente Weert – Uitnodiging symposium Weert in Beweging 
- Gemeente Weert – Uitnodiging Werner Mentens 1 februari 
- Gemeente Weert – Uitnodiging overleg wethouder WDR – 8 maart 
- Goed Bezig Weert – Gratis workshops 
- Gemeente Weert – Plaatsing smileys 

- Gemeente Weert – Inspiratiesessie Weert Transformeert – 3 april 

- Gemeente Weert – Mail M. Arts m.b.t. speelterrein 

- IKC Laar – Mail i.v.m. parkeerplaatstekort bij het IKC 

- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging zienswijze Ringbaan-Noord 

- Gemeente Weert – Portefeuilleverdeling B&W (internet) 

- Mail bewoner – Slecht wegdek Neelenweg  

- Gemeente Weert – aanvraag omgevingsvergunning infobord 

- Gemeente Weert – vergunning infobord (Annie) 

- Gemeente Weert – Aanpak bestemmingsplannen (besluitenlijst) 

- Gemeente Weert – Vaststellen subsidieregelingen 2017 (besluitenlijst) + mail 

raadslid 

 

 

4. Commissie verkeer 

De aanvraag van de smiley voor plaatsing aan de Laarderweg is gedaan en de 

smiley is inmiddels geplaatst. 

 

M.b.t. verkeersborden “Nijntje” is nog geen verdere actie ondernomen.  

5. Speelterrein Laarderschans 



Er zijn inmiddels vorderingen m.b.t. het ‘Groenactiviteitenterrein’ aan de 

Laarderschans. De verkoop van de 3 kavels aan de Rakerstraat loopt voorspoedig. 

Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast en er moet nog vorm gegeven 

worden aan de indeling van het terrein. Hiervoor zal input gevraagd worden van de 

inwoners van Laar. Misschien een onderwerp voor de jaarvergadering van april 

2017? Start aanleg terrein einde 2017/begin 2018. 

6. Leefbaarheidagenda 

Nieuwe vergunning voor infobord is aangevraagd. Termijn voor indienen 

zienswijze/bezwaar loopt. Hierna zal plaatsing volgen. Het beschikbare bedrag is 

reeds ontvangen. De kwestie met de spandoeken is inmiddels opgelost naar 

tevredenheid van alle partijen. 

 

7. Commissie groen/ schouw 

De wegkanten aan o.a. de Heugterbroekdijk en de St. Sebastiaanskapelstraat zijn 

inmiddels aangevuld door een gespecialiseerd bedrijf. 

De beukenhaag aan de Rietstraat is voorzien van gedeeltelijke nieuwe aanplant. 

8. Commissie PR 

Ton heeft infopakket bezorgd bij Laarderweg 35, Brandstraat 5 en Gertrudisstraat 9. 

Dat dit systeem werkt blijkt uit het feit dat sommige nieuwe bewoners zich aanmelden 

voor de nieuwsbrief van de dorpsraad en de WhatsApp-groep. 

9. Mededelingen website/ Kontaktblad 

Verslag januari plaatsen op de website. 

Bericht gemeente Weert m.b.t. fruitbomen plaatsen op website en kontaktblad. 

Bericht gemeente Weert m.b.t. tijdelijk afsluiten Stadsbrug en Biesterbrug plaatsen 

op website. 

10. Rondvraag, overig 

Voor het jaarverslag van 2016 zal iedereen zijn eigen stukje tekst kunnen aanleveren 

bij Annie. Annie zal hiervoor alvast een opzetje maken. 

In verband met de geplande gemeentelijke dorpscollecte zal de datum van de 

jaarvergadering verplaatst worden van 4 april naar 11 april 2017. 

Hierna sluit Ton de vergadering. 

De volgende vergadering is dinsdag 7 maart, notulist Johan Salmans. 

 


