
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 9 januari 2018 

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

Hanssen en Toine van Laarhoven. 

 

 

1. Opening 

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

2. Bespreken van het verslag van 12 december 2017 

Er zijn geen opmerkingen zodat het verslag op de site kan. 

3. Binnengekomen stukken via post en mail: 

- Gemeente Weert – Bewaakte fietsenstalling gratis vanaf 2 januari 2018 

- Gemeente Weert – Meer keuze in hulp bij het huishouden. 

- Gemeente Weert – Beschikking subsidieverlening 2018 

- Goed Bezig Weert – Gratis workshop ‘op zoek naar nieuwe bestuursleden’. 

- Gemeente Weert – Doorbraakprojecten 3D 

- Gemeente Weert – Birgit Petit – Verslag 12 december 2017 m.b.t. Kampershoek 

- Schutterij St. Sebastianus – Fijne feestdagen 

- Gemeente Weert – Bedankje Jan Ploumen 

- Punt Welzijn – Peer m uit de armoede Weert 

- Gemeente Weert – M. Arts uitnodiging 30 januari m.b.t. oversteek Ringbaan Noord 

- Plattelandcoöperatie – Uitnodiging Bijenoases 23 januari Baexem 

- Gemeente Weert – Besluitenlijst –Glasvezel in Buitengebied Weert 

- Gemeente Weert – Besluitenlijst – Kampershoek Bestemmingsplan derde 

herziening en Exploitatieplan tweede herziening 

- V.V. De Moêzevângers – Mail m.b.t. podium Bee-j Bertje 

Er zijn geen verzonden stukken. 

 

4. Kampershoek 2.0 

Toine zal enkele argumenten opstellen en indienen bij de gemeente aangaande de 

3e partitiële herziening van Kampershoek 2.0. 

5. Commissie verkeer 

De Smiley die in week 1 t/m 6 geplaatst zou worden aan de Aldenheerd is nog niet 

geplaatst. Inmiddels heeft Johan navraag gedaan bij de gemeente en door 

omstandigheden is de planning aangepast en zal de Smiley geplaatst worden in 

week 3 t/m 8. 

6. Speelterrein Laarderschans 

Het plan zal op 10 januari in de commissie Ruimte op het stadhuis gepresenteerd 

worden. 



7. Commissie groen/ schouw/ wateroverlast 

Momenteel is er geen nieuws te melden. De verwachting is wel dat er deze maand 

info wordt verstrekt t.a.v. verdere aanpak wateroverlast Heugterbroekdijk. 

 

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

De eigenaar van Bee-j Bertje heeft enkele gebruikers van de zaal een huurverhoging 

aangezegd. Deze verhoging zal in een rapportage van de Dorpsraad aan de 

gemeente doorgegeven worden. Gebruikers van de zaal zullen hun eigen belangen 

moeten behartigen. 

 

9. Commissie PR: brieven naar nieuwe bewoners 

Nieuwe bewoners zullen t.z.t. de gebruikelijk info van de Dorpsraad ontvangen. 

10. Mededelingen website/ Kontaktblad 

Het verslag van 12 december zal op de website geplaatst worden. 

11. Rondvraag 

Annie zal de tekst welke op het infobord komt rond sturen ter goedkeuring. 

 

Volgende vergadering is op 6 februari 2018. 

 

 


