Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 8 maart 2017
Aanwezig:

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

1. Opening.
De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en heet allen welkom.
2. Verslag van 7 februari 2017.
Op het verslag van 7 februari 2017 zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag kan
op de website worden geplaatst.
3. Ingekomen en verzonden stukken.
Verzonden stukken via post & mail:
- Afrekening subsidie zaalhuur Beej - Bertje
Binnengekomen stukken via post en mail:
- KNHM – We doen het zelf wel - festival voor actieve burgers - Amersfoort
- Punt Welzijn/Gemeente Weert - Lets Move nieuwsbrief februari 2017
- Gemeente Weert - Beschikking subsidieverlening 2017
- Gemeente Weert - Ontvangstbevestiging subsidie zaalhuur Beej – Bertje 2016
- Gemeente Peel en Maas – Zelfsturing 3.0
- Gemeente Weert – Stand van zaken traject Burgerparticipatie/Overheidsparticipatie
- Gemeente Weert – Besluitenlijst – Krediet Groenactiviteitenterrein Laar
- Gemeente Weert – Subsidie verantwoording wijk- en dorpsraden 2016
- Mail bewoner – Klacht plastic afvalbak bij het IKC Laar
4. Commissie verkeer.
Annie zal navraag doen of de zogenaamde “Nijntjeborden” vergunning plichtig zijn.
5. Speelterrein Laarderschans.
Dit wordt het onderwerp voor de jaarvergadering die gehouden zal worden op 18
april 2017.
6. Leefbaarheidagenda.
Nieuwe vergunning voor infobord is aangevraagd. Dit loopt nog.
7. Commissie groen/ schouw.
Geen bijzonderheden.
8. Dorpscollecte 3 & 4 april.
Toine geeft aan dat organisatorisch alles in gang is gezet.

9. Commissie PR.
Geen bijzonderheden.
10. Mededelingen op website / kontaktblad.
Het verslag van 7 februari 2017 kan op de website.
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Johan vraagt of er in de toekomst uitbreidingsmogelijkheden zijn t.a.v. woningbouw
op Laar. Op dit moment zijn er alleen particuliere initiatieven: Toine zal middels een
brief, gericht aan B & W, de kwestie aankaarten.

