
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 13 juni 2017 

Aanwezig:  Ton van de Kruijs, Johan Salmans, Annie Hanssen, Sandra Smeets  en 

Toine van Laarhoven (notulist). 

 

1. Opening. 

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

2. Verslag van 2 mei 2017. 

Op het verslag van 2 mei 2017 is een kleine opmerking: Toine was afwezig m.k.. Dit 

wordt aangepast waarna het verslag op de website zal worden geplaatst. 

3. Ingekomen en verzonden stukken.  

Verzonden stukken via post & mail:  
-  
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Gemeente Weert – Uitnodiging 27 juni 2017 WDR Kadernota 
- Goed Bezig Weert – Gratis workshops Punt Welzijn 
- Groen Weert – Stand van zaken groenbezuinigingen 
- Gemeente Weert – Informatie schoolspandoeken 
- Gemeente Weert – Nieuwbouw/woningvoorraad Laar 
- Gemeente Weert – Stand van zaken Burgerparticipatie/Overheidsparticipatie 
- Gemeente Weert – Uitvoering motie veilige fietsverbinding Laar/Laarveld en 
Molenakker. 
- Uitnodiging gesprek gemeente wandelroute. 
- Uitnodiging gesprek A. Hermans voor gesprek i.v.m. kasten. 
 

4. Commissie verkeer. 
 

Borden bij zebrapad zijn geplaatst. 
Tekeningen Heugterbroekdijk m.b.t. aanbrengen trottoir en leggen drempel zijn 
ontvangen. Verwachte aanvang uitvoering: na zomervakantie. 

 

5. Speelterrein Laarderschans. 

De klankbordgroep zal bestaan uit: Sandra Smeets en Ton van de Kruijs (DL), Henk 

Teeuwen en Peter van de Sande (buurt), Marjon Wijen (kerkbestuur). IKC Laar en 

KBO is nog vacant. Namens de gemeente W. Op ’t Root, M. Arts, H. Zwinselman, P. 

Thewissen en M. Smeets. Eerste bijeenkomst op 21 juni a.s. 

6. Leefbaarheidagenda. 

Niets te melden. 

7. Commissie groen/schouw/afwatering. 

Johan heeft schouw gehad met M. Janssen en B. Hafkenmeijer om te kijken hoe water 

van Heugterbroekdijk naar Rakerlossing kan worden afgevoerd. Technische 



haalbaarheid wordt door de gemeente onderzocht. Uitvoering bij voorkeur samen met 

aanleg drempel Heugterbroekdijk. 

Aangeplante meidoorns bij schans lijken dood. Johan heeft hr Zwinselman hierover 

mail gestuurd, maar nog niets gehoord. Hij zal de heer Zwinselman rappeleren. 

Tevens zal Johan aandacht vragen voor het schaduwminnende gras aan de 

Aldenheerd. 

 

Prullenbak bij school is geplaatst. 

8. Commissie PR. 

Geen ontwikkelingen op de woningmarkt. 

Ommetjeskrant. Ton van de Kruijs heeft op 27 juni gesprek met gemeente om 

mogelijkheden te onderzoeken om wandelroute te koppelen aan Grenspark 

Kempenbroek. 

9. Mededelingen op website / kontaktblad. 

Het verslag van 2 mei 2017 kan op de website. 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

Sandra: er wordt veel illegaal gespeeld bij de school. Is dit iets voor DL? Nee, is 

verantwoordelijkheid school. 

Toine: evaluatie DOD moet nog plaatsvinden. 

Om 21.40u wordt de vergadering gesloten. 


