
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 8 januari 2019 

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 1e vergadering van 2019 met een kort 

welkomstwoord. 

2. Verslag van 6 november 2018 

Het verslag van 6 november 2018 wordt nog aangepast bij punt 2 (subsidie 

verenigingsgebruik Bee-j Bertje). Het verslag kan daarna op de website worden 

geplaatst. 

3. Ingekomen en verzonden stukken. 

Verzonden stukken via post en mail: 

- Gemeente Weert – In gebreke stellen Gemeente Weert m.b.t. uitblijven reactie  

   subsidie Bee-j Bertje. 

Ontvangen stukken:  

- Gemeente Weert – Beschikking subsidieverlening 2019; 

- Gemeente Weert – Antwoord verkeersveiligheid Laar; 

- Gemeente Weert – Verslag overleg Kampershoek 2.0 d.d. 11 december 2018 → zie  

   punt 5; 

- Gemeente Weert – Mailwisseling H. van Keeken m.b.t. wateroverlast  

   Heugterboekdijk → zie punt 4; 

- Gemeente Weert – Bericht van overlijden Victor Goumans – Wijkraad Leuken; 

- Gemeente Weert – aanvragen (formulieren) subsidievaststelling 2018  

   maatschappelijk gebruik Bee-j Bertje en Dorpsraad Laar. 

4. Wateroverlast Heugterbroekdijk 

Tijdens het overleg op de gemeente over de wateroverlast op Laar is niets nieuws 

naar voren gekomen. In februari komt het werkgroepje weer bij elkaar als er iets te 

melden valt. 

Duidelijk is dat voor Laar vooralsnog alleen geld beschikbaar komt voor onderzoek. 

Voor de wijk Boshoven zullen aanpassingen in de Oude Graaf worden gedaan; 

Boshoven zat eerst voornamelijk op de Nederweerter Riet. 

Als op Laar (en elders) de putdeksels omhoog komen, betekent dat er ook rioolwater 

bij zit en dat mag niet. Het is ook niet precies bekend waardoor het rioolwater 

omhoog komt.  

 

Van Kampershoek 2.0 zal straks ook water naar de Rakerlossing gaan. Johan zal bij 

het volgend overleg navragen of dit in de berekeningen is meegenomen. 

Laarveld komt op de Schonkenlossing en dan in de Laarakkerbeek.  



5. Kampershoek 

Omdat de boompjes op het perceel waar Heylen komt, weg gaan, komt er € 2.500,-- 
beschikbaar om te besteden voor een project dat met biodiversiteit heeft te maken. 
De leverancier die destijds de bomen heeft geleverd, koopt nu weer een gedeelte 
terug. In het Kontaktblad Laar zal een bericht komen over het beschikbaar gestelde 
budget. Iedere inwoner van Laar kan ideeën hiervoor aandragen. Mocht er geen 
budget zijn voor de bijenoase op ’t Näöle Vêldje, dan zou het bedrag hier nog aan 
besteed kunnen worden. 
 
Tijdens het gesprek met de gemeente over Kampershoek is mede gedeeld, dat 
Heylen mogelijk in het 2e kwartaal 2019 start. 
 

6. Brieven naar nieuwe bewoners 

Enkele nieuwe bewoners aan de Schonkenstraat krijgen binnenkort het  informatie-

pakketje over Laar. 

 

7. Mededelingen website/ Kontaktblad 

Het verslag van november 2018 zal -na aanpassing- worden gepubliceerd. Ook over 

het projectje van € 2.500,-- zal een berichtje worden geplaatst. 

 

8. Rondvraag, overig 

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

Eventueel kan dit Kampershoek worden, hoewel hierover weinig nieuws te vertellen 

valt. Annie zal een “leeggemaakt” jaarverslag rondsturen ter aanvulling. 

 

Dorpscollecte Laar/ Laarveld gaat op in Weert Collecteert. Er zijn nog steeds tellers 

van Laar nodig; dit gebeurt op een locatie aan de Roermondseweg. 

Toine deelt mede dat B&W vandaag akkoord zijn gegaan met het schikkingsvoorstel 

inzake de subsidie voor het maatschappelijk gebruik van zaal Bee-j Bertje. Het 

officiële bericht wordt nog afgewacht. 

Johan merkt op dat hij na de sneeuwval in december de zoutbak bij de kerk heeft 

bijgevuld; deze was bijna leeg. 

De volgende vergadering is op 5 februari 2019, met als notulist Toine van Laarhoven. 


