Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 3 oktober 2017
Voorafgaand aan de reguliere vergadering van de dorpsraad, is een informatiebijeenkomst gehouden door de Thallia Groep in verband met een mogelijke realisatie
van een groepszorgwoning aan de Aldenheerd te Laar.
Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 30 personen aanwezig. De Thallia Groep heeft
een ontwerp gemaakt om zorgwoningen te realiseren in de betreffende boerderij. De
verhuur zal niet verlopen via een zorginstelling; wel kunnen de huurders zorg
inkopen. Het betreft nog een ontwerp. Pas als duidelijk is of er voldoende belangstelling is, zal de groepszorgwoning (waarschijnlijk) gerealiseerd gaan worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na deze bijeenkomst is gestart met de reguliere dorpsraadvergadering.
Aanwezig:

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

1. Opening
De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en koppelt kort de bijeenkomst
over de mogelijke groepszorgwoning op Laar terug.
2. Verslag van 5 september 2017
Op het verslag van 5 september 2017 is één kleine opmerking over de leefbaarheidsagenda. Dit wordt aangepast waarna het verslag op de website kan worden
geplaatst.
3. Ingekomen en verzonden stukken.
Ontvangen stukken:
- Gemeente Weert – Buurtbemiddeling – Mieke Moons van Proteion komt op 7
november a.s. naar de vergadering van de dorpsraad.
- Gemeente Weert – ontvangstbevestiging subsidie 2018.
- Uitnodiging politieke partij (afgewezen).
- Publicatie ouderen Weert.
- Rabobank – uitnodiging 28 oktober a.s. Hier gaan Sandra en Ton naar toe.
- Gemeente Weert – uitnodiging infoavond fietsoversteek Ringbaan Noord.
- Goed bezig – uitnodiging info over vrijwilligersverzekering d.d. 30 oktober.
- Plattelandscoöperatie – Bijenoase.
- Thallia Groep – persbericht over de infoavond van vandaag.
4. Commissie verkeer
De langzaam-verkeer-verbinding Gertrudisstraat – Laarveld wordt gerealiseerd zodra
de mais op dit perceel geoogst is; thans staat de mais er nog.
5. Speelterrein Laarderschans
Tijdens de 2e bijeenkomst van de werkgroep “Groenactiviteitenterrein Laar” is de

concept-inrichting besproken. Naar aanleiding van opmerkingen van de leden van de
werkgroep hebben er enkele kleine aanpassingen plaatsgevonden. De inrichting zou
binnen het beschikbare budget gerealiseerd kunnen worden.
6. Commissie groen/ schouw
De knelpuntenanalyse van de riolering is nog niet klaar. Dit zal eind ‘17/ begin ’18
afgerond worden. De wadi blijkt te klein te zijn. Er zal waarschijnlijk een afkoppeling
komen. De Rakerlossing gaat rechtstreeks naar het Weerter bos. Het Waterschap is
benaderd; deze staat er welwillend tegenover.
De tafeltennistafel bij de Past.Obersstraat blijft staan (wens buurtbewoners). Extra
parkeerplaatsen in deze straat zijn mogelijk indien het grootste speeltoestel van het
speeltuintje iets opschuift. De rekstok van dit speeltuintje zou naar de Pastoor
Obersstraat kunnen.
7. Commissie PR: brieven naar nieuwe bewoners
Enkele nieuwe bewoners van Laar hebben het informatiepakketje over Laar
ontvangen. Er staan momenteel nog een twintigtal huizen te koop (waarvan enkele
onder voorbehoud zijn verkocht) of zijn onlangs verkocht. Zodra in deze huizen
nieuwe bewoners komen, zullen deze ook dit informatiepakketje krijgen.
8. Mededelingen website/ Kontaktblad
Het verslag van september 2017 zal worden gepubliceerd.
9. Rondvraag, overig
Het etentje voor de bestuursleden met partners zal plaatsvinden op 26 november om
18.00 uur bij “Twee”.
Hierna sluit Ton de vergadering.

