Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 7 november 2017
Aanwezig:

van de dorpsraad: Sandra Smeets, Ton van de Kruijs, Johan Salmans,
Annie Hanssen en Toine van Laarhoven (notulist).
Gasten: Mieke Moons (Proteion Welzijn) en (vanaf 20.45u) Johan van
Lierop en Monique Dohmen.

1. Opening
De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en heet iedereen, in het
bijzonder ook mevrouw Moons, welkom.
2. Buurtbemiddeling
Mw Moons geeft een toelichting op buurtbemiddeling n.a.v. gesprek met Gerard
Lenders (gemeente) die Proteion heeft verzocht buurtbemiddeling onder de aandacht
te brengen. Buren die conflicten hebben, overlast ervaren e.d. kunnen beroep op
buurtbemiddeling doen. Buurtbemiddeling lost niets op, maar begeleidt/bemiddelt.
Bemiddeling geschiedt door vrijwilligers.
Om 21.00u verlaat mw Moons de vergadering.
3. Kampershoek 2.0
Omwonenden hebben een uitnodiging gehad voor een bijeenkomst op 2 november jl
bij de gemeente. Projectleider gemeente is nu Susanne Eurlings (i.p.v. Mathieu
Dolders). Dorpsraad weet hier niets van. Hr Van Lierop (Neelenweg) en mevrouw
Dohmen (Rakerstraat) doen verslag van die bijeenkomst.
Bij die bijeenkomst is gebleken dat de plannen zijn gewijzigd: andere bouw dan
oorspronkelijk gebouwd.
Fase 1: ambulancepost
Fase 2: bouw distributiecentrum Heylen Groep
Blijkt dat de molenbiotoop veel kleiner is (afgekocht). Ook wordt een groter pand
(15m hoog) toegestaan met 24/7 laad/losactiviteiten.
Nachtafsluiting gaat ook vervallen.
Anouk Cremer gaat over weginfrastructuur (wordt nl. ook gewijzigd).
April 2018 beginnen voorbereidingen mbt Vd Valk.
Dorpsraad gaat actie ondernemen richting gemeente. Nog nader te bezien wat.
Om 22.05u verlaten hr Van Lierop en mw Dohmen de vergadering.
4.

Verslag van 3 oktober 2017

Op het verslag van 3 oktober 2017 zijn twee opmerkingen. Dit wordt aangepast
waarna het verslag op de website kan worden geplaatst.
5. Ingekomen en verzonden stukken.
Verzonden stukken via post & mail:
- Zienswijze bestemmingsplan Alweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy
- Aanvulling op de ingediende zienswijze m.b.t. bestemmingsplan
Binnengekomen stukken via post en mail:

- Gemeente Weert – Uitnodiging klankbordgroep oversteek Ringbaan Noord op 20
november;
- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging zienswijze voorontwerp bestemmingsplan
- Rabobank – Resultaat Samen Sterker € 147,39 – 51 stemmen
- Goed bezig – Advies vrijwilligersverzekering
- Inwoner Laar – vraag m.b.t. glasvezel
- Platteland in ontwikkeling - Uitnodiging 20 november NMC de IJzeren Man
- Gemeente Weert – Verplaatsen Laarveldse eik vanaf 6 november
- IKLLimburg – Uitnodiging 20 november m.b.t. Ommetjes
- WeertKAN – Verzoek tot het geven van een toelichting (komt op 12 december)
- Provincie Limburg/WML – Bevestiging gratis watertappunt Groenactiviteitenterrein
Laar
- Gemeente Weert – Besluitenlijst m.b.t. woningmarktonderzoek.
- Gemeente Weert – Gladheidsbestrijding
- Gemeente Weert – Uitnodiging 24 oktober Jan Ploumen
- Gemeente Weert – Uitnodiging inloopavond bestemmingsplan Laar op 11 oktober.
6. Commissie verkeer
De langzaam-verkeer-verbinding Gertrudisstraat – Laarveld is in aanleg. Asfaltering
zal plaatsvinden bij overige asfalteringswerkzaamheden Laarveld II.
Rent-a-cop. Toine zal Jos Geerts mail sturen om bericht te krijgen als het project ook
in Laar van start gaat.
7. Speelterrein Laarderschans
Aanvraag voor watertappunt is goedgekeurd. Ton wacht nog op bericht van WML om
nadere afspraken te kunnen maken.
De 3e bijeenkomst van de werkgroep “Groenactiviteitenterrein Laar” moet nog
gepland worden. Maurice Smeets (gemeente) is intern bij de gemeente en met
DonkerGroen e.e.a. aan het afstemmen.
8. Commissie groen/ schouw
Opvolger Maarten Janssen is Ivo Linssen. Bijeenkomst WDR gehad. Gemeente wil
(geclusterd) overleg plannen met wijk- en dorpsraden. Onze voorkeur gaat uit naar
gezamenlijke bijeenkomst met Molenakker en Boshoven/Laarveld, boven Stramproy
c.s. Ton zal dit communiceren met Jan Ploumen, Frans Hendrickx en Henny
Beuving.
Gemeente is inrichting speeltuin/parkeerterrein Past Obersstraat aan het bekijken.
9. Commissie PR: brieven naar nieuwe bewoners
Bij de molen moet nog een envelop bezorgd worden, alsmede bij pand Heerpad 10.
9. Mededelingen website/ Kontaktblad
Het verslag van oktober 2017 zal worden gepubliceerd.
10. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

Hierna sluit Ton de vergadering om 23.15u.

