
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 12 december 2017 

Aanwezig:  van de dorpsraad: Sandra Smeets, Ton van de Kruijs (notulist), Johan 

Salmans, Annie Hanssen en Toine van Laarhoven. 

Gasten: Walter Teunissen (WeertKAN) om 20.30 uur en (vanaf 21.00 

uur) Dhr. en Mevr. Gerits. 

 

Voorafgaand aan deze reguliere vergadering heeft er vanaf 19.00 uur overleg plaats 

gevonden tussen aanwonenden, dorpsraad en gemeente Weert m.b.t. 

Kampershoek. Aangezien er nog meer gasten voor de dorpsraad zaten te wachten, 

heeft de dorpsraad de vergadering om 20.30 uur verlaten. De bijeenkomst ging 

hoofdzakelijk over de geluidswal en de beplanting hierop, terwijl wij meer verwacht 

hadden inhoudelijk op het plan in te gaan. Verder hadden wij de wethouder verwacht, 

maar deze was niet aanwezig. In januari zal een volgende bijeenkomst plaats vinden. 

De dorpsraad zal zich nog verder beraden op haar standpunt in deze kwestie. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en heet iedereen, in het 

bijzonder ook Dhr. Teunissen, welkom. 

2. Gasten 

 

Om 20.30 uur schuift Dhr. Walter Teunissen aan en deze geeft een toelichting over 

Weert KAN. Hij heeft uitgelegd wat Weert KAN voor inwoners van Laar kan 

betekenen en dat we altijd een beroep op deze organisatie kunnen doen, mocht het 

nodig zijn.  

Om 21.00 uur verlaat Dhr. Teunissen de vergadering en sluiten Dhr. en Mevr. Gerits 

aan bij de vergadering. Zij hebben net als de dorpsraad een zienswijze ingediend op 

het bestemmingsplan m.b.t. onder andere het kerkdorp Laar over het intrekken van 

mogelijke bouwlocaties. We hebben de situatie besproken en afgesproken dat als er 

ontwikkelingen zijn, we elkaar in ieder geval op de hoogte houden en indien mogelijk 

samen optrekken om dit besluit van tafel te krijgen. Om 21.30 uur verlaten Dhr. en 

Mevr. Gerits de vergadering. 

3. Verslag van 7 november 2017 

Op het verslag van 7 november 2017 zijn twee kleine opmerkingen. Dit wordt 

aangepast waarna het verslag op de website kan worden geplaatst. 

4. Ingekomen en verzonden stukken. 

Verzonden stukken via post & mail:  

- Mailverkeer met Gemeente Weert i.v.m. communicatie en Kampershoek 2.0 

Binnengekomen stukken via post en mail:  

- Gemeente Weert – Uitnodiging informatieavond Kampershoek op 12 december     

2017 19.00 uur 

- Gemeente Weert – Uitnodiging m.b.t. communicatie 29 november (afgemeld) 



- DUS Weert – Mail i.v.m. adverteren nieuwsbrief (afgewezen) 

- Inwoner Laar – Vraag n.a.v. subsidie Bee-j Bertje 

- Thallia Groep – mail i.v.m. stand van zaken 

- Gemeente Weert – Verslag Jan Ploumen van 24 oktober 2017 

- Goed Bezig Weert – Gratis workshops 

- IKL – Verslag ommetjesbijeenkomst 

- Gemeente Weert – Jan Ploumen – Contactinformatie gemeente Weert 

- Gemeente Weert – Aanvalsplan armoede met bijlagen 

 

 5. Commissie verkeer 

De langzaam-verkeer-verbinding Gertrudisstraat – Laarveld is gereed. Het is een 

mooi geasfalteerd pad geworden met aan beiden zijden een ‘varkensrug’ om te 

voorkómen dat er auto’s gebruik van gaan maken. Verlichting is voorlopig niet 

voorzien. Met name vanuit Laarveld (kinderen op het IKC) zijn positieve signalen 

ontvangen. 

Een delegatie van de dorpsraad is naar een bijeenkomst in het stadhuis geweest 

aangaande de oversteek van de Ringbaan Noord voor langzaam verkeer ter hoogte 

van Laarveld. De exacte invulling zal tijdens de volgende bijeenkomst duidelijk 

worden. Verschillende opties zoals een tunnel en fietsbrug zijn door bureau Kragten 

onderzocht. 

De dorpsraad heeft bericht ontvangen over de planning van het plaatsen van de 

smileys (snelheid indicators)  in Weert. Ook op Laar zal deze, begin 2018, geplaatst 

worden aan de Aldenheerd. 

6. Speelterrein Laarderschans 

Aanvraag voor watertappunt is goedgekeurd. De gemeente moet het contract met 

WML nog ondertekenen, terugsturen en verdere afspraken maken over aanleg. 

Op 10 januari zal het ontwerp aan de orde komen in de commissievergadering in het 

stadhuis. Hierna kan gestart worden met de aanleg (als het weer het toelaat). Ton zal 

contacten leggen om het oude bord van de basisschool geschilderd te krijgen, zodat 

dit ook t.z.t. geplaatst kan worden. Verder zal de informatie (tekst en foto’s) die op de 

informatieborden komt nog verzameld gaan worden. 

Aandachtspunten voor de dorpsraad zijn verder nog een prijsvraag uitschrijven m.b.t. 

een naam voor het park en het in overleg met de gemeente en Donkergroen 

organiseren van een feestelijke opening. Het terrein zou zomer 2018 gebruiksklaar 

moeten zijn. 

7. Commissie groen/ schouw/ wateroverlast 

 

Op 18 december zal in het stadhuis, de laatste bijeenkomst aangaande de 

wandelroute vanuit Laar naar het Weerterbos plaatsvinden. Hierna zal waarschijnlijk 

de aanleg plaatsvinden. Mogelijk komt er ook nog een informatiebord bij de kapel te 

staan. 

Wat betreft de wateroverlast is momenteel niets nieuws te melden. 

 

8. Subsidie Bee-j Bertje i.r.t. bijdrage gebruikers 

 

Er vindt een discussie plaats over de subsidie voor het gebruik van de zaal door de 

Laarder verenigingen. Ton zal informatie opvragen bij de KBO en de mail die 

ontvangen is, beantwoorden. Dit onderwerp zal in januari weer op de agenda 



geplaatst worden. 

 

9. Commissie PR: brieven naar nieuwe bewoners 

Onlangs bezorgd op Heerspad 10 en Laarderweg 92.  

10. Mededelingen website/ Kontaktblad 

Het verslag van november 2017 zal worden gepubliceerd op de website en tevens 

een overzicht van de ontwikkelingen aangaande Kampershoek 2.0 

11. Rondvraag 

De concept vergaderagenda voor 2018 wordt aangepast en zal aan Hilde worden 

doorgegeven, aan het Kontaktblad en op de website gepubliceerd worden. 

 

Hierna sluit Ton de vergadering om 23.30 uur. 


