Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 5 sept. 2017
Aanwezig:

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

1. Opening.
De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en heet allen welkom.
2. Verslag van 13 juni 2017.
Er zijn geen opmerkingen zodat het verslag op de website kan.
3. Ingekomen en verzonden stukken.
Verzonden stukken via post & mail:
Uitnodiging eerste bijeenkomst Groenactiviteiten op 21 juni bij restaurant Twee
Binnengekomen stukken via post en mail:
- Gemeente Weert – Buurtbemiddeling – Mieke Moons - Proteion
- Toelichting voorzitter m.b.t. post overige wijk- en dorpsraden
- Gemeente Weert – Mailwisseling Steven Boelaars m.b.t. spandoeken
- Thallia Groep – Informatiefolder
- Gemeente Weert – Beschikking subsidievaststelling 2016
- Gemeente weert – Onderzoek
- Gemeente Weert – Onderzoek leefomgeving
- Gemeente Weert – Uitnodiging infoavond veilige fietsoversteek Ringbaan Noord
- Goed bezig – Uitnodiging 9 oktober beursvloer
- Gemeente Weert – Subsidie regeling burgerinitiatieven
4. Commissie verkeer.
Met het nog aan te leggen fietspad tussen Laarveld en de Gertrudisstraat wordt zo
snel mogelijk begonnen zodra de mais geoogst is. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheden om een trottoir aan te leggen vanaf de stoplichten aan de Ringbaan tot
aan de kruising.
5. Speelterrein Laarderschans.
De volgende vergadering van de klankbordgroep is 18 september. Mogelijkheden om
sponsorgelden binnen te halen worden bekeken.
6. Leefbaarheidagenda.
Financieel is alles afgehandeld. Als het infobord klaar is wordt dit geplaatst.
7. Commissie groen/schouw/afwatering.
De recente hoosbui heeft weer voor wateroverlast op de Heugterbroekdijk geleid.
Hiervan is weer een melding bij het KCC gedaan. Johan zal de gemeenteambtenaar
nogmaals benaderen en vragen naar de stand van zaken. De stoeprand bij het

zebrapad aan de school zou verlaagd worden, dit is nog niet gebeurt. Er zal navraag
gedaan worden. Wij hebben nog geen terugkoppeling gehad van de school inzake de
nog aan te leggen extra parkeerplaatsen. Via een melding aan het KCC inzake de
conditie van de bomen aan de schans hebben we te horen gekregen dat deze
vervangen zullen worden zodra dit mogelijk is ( De kosten die hiermee gemoeid zijn,
zijn voor rekening van het bedrijf die deze geplant heeft en niet voor de gemeente).
Voor wat betreft de nieuwe wandelroute ( koppeling aan het Grenspark Kempenbroek
) zullen er nog enkele aanpassingen gedaan worden alvorens dit definitief wordt .
8. Commissie PR.
T.z.t. zullen nieuwe bewoners een pakket met info over Laar bezorgd krijgen.
9. Mededelingen op website / kontaktblad.
Het verslag van 13 juni 2017 kan op de website.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
- Ton vraagt aan Annie of er nog budget is om iemand een avond in te huren (hulp
webmaster met back up ).
- Ton stelt voor om een datum te prikken voor ons jaarlijks etentje bij Restaurant
Twee.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering is op 3 oktober, notulist Annie Hanssen.

