
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 1 mei 2018 

Aanwezig:  Sandra Smeets, Ton van de Kruijs (notulist), Toine van Laarhoven, 

Johan Salmans en Annie Hanssen 

Gast:  Martijn Smolenaers  

1. Opening 

De voorzitter, Ton van de Kruijs, opent de bijeenkomst met een welkomstwoord. 

2. Verslag van 9 januari 2018 

Op het verslag van 6 maart 2018 zijn geen opmerkingen. Het verslag kan op de 

website worden geplaatst. 

3. Ingekomen en verzonden stukken. 

Verzonden stukken: 

- Zienswijze Bestemmingsplan Kernen waaronder Laar (aan gemeente Weert)  

- Afrekening subsidie Dorpsraad Laar 2017 (aan gemeente Weert) 

- Afrekening subsidie Bee-j Bertje 2017 (aan gemeente Weert) 

- Aanvraag subsidie Bee-j Bertje 2018 (aan gemeente Weert) 

Ontvangen stukken: 

- Gemeente Weert – uitnodiging informatieavond privacywet 15 mei; 

- Gemeente Weert – Ontvankelijkheid bezwaarschrift; 

- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging zienswijze Bestemmingsplan; 

- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging Bezwaarschrift Saturnus 2; 

- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging Subsidie vaststelling 2017; 

- Punt Welzijn – Gratis workshop ‘laaggeletterdheid’; 

- VKKL – Uitnodiging ALV op 28 maart; 

- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging Subsidieaanvraag Bee-j Bertje 2018; 

- Groen Weert – Terugblik 2017; 

- Gemeente Weert – Hans van Keeken - wateroverlast Heugterbroekdijk; 

- Gemeente Weert – Verslag en presentatie oversteek Ringbaan Noord 

- Gemeente Weert – Uitnodiging presentaties 3 MAVO 4 april 2018 

- IKC Laar – Aankondiging vertrek Ans Hermans per 1 augustus 2018 

- Goed bezig Weert – Gratis Workshop 18 april 2018 

- Gemeente Weert – Ontvangstbev. vaststelling subsidie gebruik Bee-j Bertje 2017; 

  

4. Kampershoek 2.0 

 

Toine geeft een toelichting met betrekking tot de huidige stand van zaken met 

betrekking tot Kampershoek 2.0 en de lopende bezwaarprocedures/mogelijkheden. 

De aanvraag voor het Van Der Valk hotel met casino, welness en bioscoop zal ook 

spoedig gepubliceerd worden. 

 



5. Bestemmingsplan Kernen 

 

Hierover is op dit moment niets nieuws te melden. 

 

6. Commissie verkeer 

 

Ton heeft een concept brief klaar om naar de gemeente Weert te versturen m.b.t. 

een aantal pijnpunten voor Laar op verkeersgebied. Hierop zijn geen opmerkingen. 

Deze zal derhalve op korte termijn verstuurd worden. 

Op dit moment hangt de Smiley van de gemeente Weert, aan de Aldenheerd. 

Er is verder nog een melding binnengekomen van een beschadigde auto aan de 

Aldenheerd. 

7. Speelterrein Laarderschans 

 

Er lopen momenteel een heleboel verschillende zaken die betrekking hebben op dit 

terrein.  

De exacte datum van de opening is nog niet bekend.  

De groene aanplant is vrijwel allemaal goed aangeslagen. 

De tekst van de informatieborden wordt op dit moment geschreven. 

Binnenkort is er weer overleg op het stadhuis over de af te werken restpunten. 

Er komt een houten bord met daarop de nieuwe naam (winnaar prijsvraag). 

Het oude bord van de school is inmiddels geschilderd. 

Als er financiële dekking is, zullen er ook een paar houten beelden geplaatst worden. 

Toine gaat na wat de kosten en mogelijkheden zijn om het project “social sofa” op dit 

terrein (of elders) te realiseren. 

8. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast 

 

Johan zal een melding naar de gemeente Weert sturen om de molgoot aan de 

Rietstraat zuiver te maken. 

Verder zal Johan bij de gemeente aankaarten of er al iets bekend is over de aanleg 

van een ‘mini-milieustraat’ met ondergrondse containers in de nieuwbouwwijk 

Laarveld. De indruk bestaat dat door bezoekers van het IKC Laar en vanuit Laarveld 

veel in de containers van Laar gedeponeerd wordt, waardoor deze extra snel vol zijn.  

Dit zorgt dan weer voor overlast lángs de containers. In de huidige tekeningen heeft 

de dorpsraad in Laarveld nog geen optie voor ondergrondse containers gezien. Dit is 

wel wenselijk voor een grote wijk waar inmiddels bekend is dat fase 3 en 4 ook 

doorgaan. 

9. Jaarvergadering 3 april 2018 

 

De jaarvergadering wordt geëvalueerd door de aanwezigen. De opkomst viel 

wederom erg tegen. 

10. Goede Doelen Week op 9 en 10 april 2018 

 

De opbrengst voor Laar was wederom goed te noemen. De bedragen voor de 

afzonderlijke goede doelen worden gecommuniceerd via het Kontaktblad. Voor 

Hushoven en Laarveld viel het enigszins tegen. 

 

11. Subsidie Bee-j Bertje: 

 



Ook de dorpsraad vindt dat de verhoging van de zaalhuur met een te grote sprong in 

één keer is gegaan. Het was verstandiger geweest om dit eerst met de verenigingen 

te communiceren en ook om deze verhoging in kleinere stappen te doen. 

12. PR: brieven naar nieuwe bewoners 

 

Op dit moment geen nieuwe bewoners. 

13. Mededelingen website/Kontaktblad 

 

Het verslag van maart 2018 zal op de website geplaatst worden. 

Ook zal het ontvangen van een lintje door ons Erelid, Mevr. Mia Aendekerk, uit 

handen van burgemeester Jos Heijmans, op de site geplaatst worden. 

14. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 

Tijdens de rondvraag wordt besproken dat het IKC Laar waarschijnlijk gaat 

bijbouwen. Dit is tenminste de insteek. Momenteel zijn er 104 leerlingen en is er een 

leerlingenstop. Leerlingen van Laar krijgen voorrang op instroom van elders. In 

oktober zal er een infoavond gehouden worden. 

15. Volgende vergadering is op 5 juni 2018. Notulist is dan Johan Salmans. 

 

 


