
 
 

Notulen vergadering van de Dorpsraad Laar 5 juni 2018. 

Aanwezig: Ton van de Kruys, Annie Hanssen en Toine van Laarhoven (notulist) 

Afwezig m.k.: Johan Salmans 

Gast: Roel Beunen (beleidsmedewerker verkeer gemeente Weert) 

1. De voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder Roel Beunen 
In verband met afwezigheid van Johan zal Toine notuleren. 
 

2. Roel Beunen reageert op de brief van de Dorpsraad; maar een officiële schriftelijke 
reactie volgt ook nog. 
- Oversteek Ambulancepost voor voetgangers: daarin is nooit voorzien en er zijn ook 
geen plannen die te realiseren. Men heeft niet de indruk dat deze veelvuldig door 
voetgangers gebruikt wordt. 
- Trottoir Laarderweg; niet voorzien. Wel wil men bij het inrichtingsplan voor Laarveld 
fase 3/4 (dat binnenkort opgesteld gaat worden) een route meenemen door dat 
plangebied. Er is ook maar beperkt budget voor verkeersmaatregelen. 
- Tijdelijke opheffing bussluis vanaf Ringbaan Noord: wordt afgewezen. Er is nog 
veel bouwverkeer en men acht het niet wenselijk dat de weg dan ook gebruikt gaat 
worden voor doorgaand verkeer. Bovendien gaan de bewoners er vanuit dat er geen 
sprake is van doorgaand verkeer. 
- Oversteek Wiekendreef/Ringbaan Noord – Camera’s plaatsen; dit is een zaak van 
een afdeling in Utrecht. De locatie voldoet evenwel niet aan de daaraan gestelde 
beleidseisen (onvoldoende ongevallen/te dicht op andere flitspaal etc). 
- Vervangen wegdek Neelenweg: wegdek wordt in de laatste week van juni 
aangepakt. 
Tevens geeft hij aan dat de gemeente een nieuw verkeersplan op gaat stellen. De 
Dorpsraad zal daarbij ook kunnen gaan participeren. 
 

3. Verslag van 1 mei 2018 wordt vastgesteld. 
 

4. Verzonden stukken via post & mail:  
- Gemeente Weert – Brief m.b.t. verkeer op Laar. 
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Gemeente Weert – Beschikking subsidievaststelling 2017; 
- Gemeente Weert – AVG (Toine en Ton op 15 mei naar toe geweest); 
- Gemeente Weert – Informatie Kampershoek – Van der Valk – Punt 5; 
- Gemeente Weert – Input gladheidsbestrijding gevraagd; 
- Gemeente Weert – Voortgang besluitvorming oversteek Ringbaan Noord; 
- Punt Welzijn – Meet en greet Toon Hermans huis, Franciscushospice; 
- Gemeente Weert – Ontwerpbestemmingsplan Kernen waaronder Laar - Punt 6; 
- Glasvezel Buitengebied – Uitnodiging avond op 24 mei (Toine geweest) 
- Overlijdensbericht Jan van Bree. 
 

5. Kampershoek 2.0: Van der Valk hotel. 
Hiervan wordt kennis genomen. 
 

6. Bestemmingsplan kernen: 
Zienswijze Dorpsraad wordt afgewezen. Komt eind juni in de Commissie/Raad. 
Afgesproken wordt om te pogen om de Raad te bewegen de zienswijze alsnog over 



te nemen door persoonlijke e-mail aan Conny Beenders (DUS), Pierre Sijben (CDA) 
en Martijn Smolenaers (WeertLokaal). 
 

7. Speelterrein Laarderschans: Opening op maandag 2 juli om 19.00 uur door 
wethouder Martijn van den Heuvel 
Ton heeft een offerte van een kunstenaar voor houten beelden. Kosten ongeveer € 
2500,-. Beelden zullen dan op locatie worden gemaakt. 
Met dit voorstel wordt akkoord gegaan. Wel zal Ton nog trachten een deel van de 
kosten te dekken via andere fondsen (SamenFonds 0495). 
 

8. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast:  
Nog een bericht ontvangen mbt containers Laarveld en vegen molgoot Rietstraat. 
Blijft een aandachtspunt. 
 

9. Brieven naar nieuwe bewoners:   
Aldenheerd 17 en 20 kunnen worden bezorgd. 
 

10. Mededelingen op website/in kontaktblad: verslag mei 2018 zoals vastgesteld zal op 
de website worden geplaatst. 
 

11. Rondvraag: 
Annie weet te melden dat de gemeente de subsidie voor Bee-j Bertje gaat korten, 
omdat de prijzen sterker zijn verhoogd dan volgt uit de prijsindex. 
Toine geeft aan dat er op 14 juni om 16.00u een hoorzitting is over het bezwaar 
tegen de omgevingsvergunning Heylen Groep. Officiële uitnodiging van de gemeente 
is onderweg. Nog te bezien of daaraan deelgenomen gaat worden. Mede omdat ook 
de bewoners zich met de plannen lijken te kunnen verenigen, nu vanuit die kant geen 
berichten meer worden ontvangen. 
 

12. In juli en augustus is er geen reguliere vergadering i.v.m. vakantie. 
Volgende vergadering is op 4 september 2018, notulist is Johan Salmans. 


