
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 7 februari 2018 

Aanwezig:  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 met een welkomstwoord. 

2. Verslag van 9 januari 2018 

Op het verslag van 9 januari 2018 zijn geen opmerkingen. Het verslag kan op de 

website worden geplaatst. 

3. Ingekomen en verzonden stukken. 

Ontvangen stukken:  

- Gemeente Weert – Uitnodiging gesprek Kampershoek door het College op 5 feb.   

  zie punt 4. 

- Gemeente Weert – Uitnodiging Beleidskader Duurzaamheid 2014-2020 op 1 feb. 

- Gemeente Weert – Info bijeenkomst Open Monumentendag op 22 jan. 

- Bewonerscommissie Geertenhof – Uitnodiging 19 feb. 

- Gemeente Weert – Verslag M. Arts oversteek Ringbaan Noord  handhaven  

  oversteek bij turborotonde; bij de Wiekendreef komt een gelijkvloerse en mogelijk  

  komt er ook nog een ongelijkvloerse. 

- Stadstriathlon Weert – Verzoek tot leveren vrijwilligers 8/9/10 juni  wordt niet op  

  gereageerd. 

- Gemeente Weert – Woonwensonderzoek 

- Burger – mail m.b.t. ijzeren Rijn 

- Gemeente Weert – Mail m.b.t. wateroverlast Heugterbroekdijk  vooralsnog geen  

  verdere actie nodig. 

- Plattelandscoöperatie – Beheersovereenkomst Bijenoase Laar 

- Gemeente Weert – Aanvraag subsidie vaststelling 2017  de aanvraag dient voor  

  1 april 2018 ingediend te zijn. 

- V.V. De Moêzevângers – Uitnodiging receptie Hanneke en Guido  Annie zal  

  zorgen voor cadeaubonnen. 

4. Kampershoek 2.0 

Johan en Toine doen verslag van de bijeenkomst met wethouder van Eersel d.d. 5 

februari jl. Hierbij is beaamt dat de gemeente bij de informatievoorziening over 

Kampershoek 2.0 “steken heeft laten vallen”. De zienswijze, die door de dorpsraad is 

ingediend, is doorgenomen; de dorpsraad kreeg complimenten over de opstelling 

hiervan. Gevraagd is waar de pijnpunten liggen. Hierop is geantwoord dat de dorps-

raad/ de bewoners in de omgeving met name bang zijn voor geluid- en lichtoverlast. 

Hier is onderzoek naar gedaan en dit zou binnen de normen vallen. Toine heeft 

gevraagd -indien mogelijk- de maximum normen op te nemen in een activiteiten-

besluit. Voor de “toren” van Hotel van der Valk komt een partiële herziening. De weg 

naar de molen willen ze “open” houden. 



Verder is medegedeeld dat nog terug gekomen wordt op de stand van zaken 

woningbouw in relatie tot het bestemmingsplan. 

5. Commissie verkeer 

Er wordt dit jaar 2 maal een smiley geplaatst op de Aldenheerd, 1 maal via de 

planning via de dorpsraad en 1 maal op verzoek van de school. Het zebrapad op de 

Aldenheerd is inmiddels “verzonken”. 

De gele verlichting aan de Rietstraat is onlangs vervangen door LED-verlichting. 

6. Speelterrein Laarderschans 

Bij de behandeling van het voorstel over het groenactiviteitenterrein in de 

raadscommissie, is er nog een kleine aanpassing gedaan in het inrichtingsplan. Het 

onderhoud wordt het eerste jaar door Donkergroen gedaan en daarna door de 

gemeente. 

Ton zal een soort flyer opstellen met een prijsvraag over de naam voor het speel-

terrein. Deze flyer kan op de portal van de school geplaatst worden en huis aan huis 

verspreid worden. 

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

Van enkele gebruikers is vernomen dat de huurprijs met 33% is gestegen. Annie 

heeft recent bij Henk nagevraagd wat de huurtarieven 2017 zijn; deze zijn inderdaad 

33% hoger dan in 2016. Dit is geen goede zaak omdat de zaaleigenaar deze forse 

huurverhoging niet vooraf heeft gecommuniceerd met de gebruikers. Annie laat 

binnenkort het gebruikersoverzicht 2017 checken door Henk en zal hierbij opmerken 

dat vermelde huurverhoging buiten proporties is en dat dit gefaseerd had moeten 

gebeuren. 

8. Commissie PR: brieven naar nieuwe bewoners 

Enkele nieuwe bewoners van Laar hebben het informatiepakketje over Laar 

ontvangen. Binnenkort zullen nog enkele nieuwe inwoners dit pakketje krijgen. 

8. Mededelingen website/ Kontaktblad 

Het verslag van september 2017 zal worden gepubliceerd. 

9. Rondvraag, overig 

Het verslag van 9 januari jl. kan op de website worden geplaatst. 

De Goede Doelen Week is op 9 en 10 april. Op 10 april vindt vanaf 18.30 uur bij 

restaurant “Twee” de telling plaats. 

Aan allen wordt gevraagd na te denken over een thema voor de jaarvergadering. 

Hierna sluit Ton de vergadering. 


