
 
 

Notulen vergadering 12 maart 2019. 
 
Aanwezig: Ton van de Kruys (notulist), Annie Hanssen, Johan Salmans en Toine van 
Laarhoven. 
 
 

1. Ton van de Kruys heet iedereen welkom. 
 

2. Mededeling voorzitter 
Sandra Smeets heeft i.v.m. privéomstandigheden besloten te stoppen met de 
dorpsraad Laar. 
 

3. Verslag van 5 februari 2019 (gemaakt door Toine). 
Geen opmerkingen; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Verzonden stukken via post & mail:  
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging subsidie vaststelling 2018; 
- Gemeente Weert – Uitnodiging bijeenkomst regionale Structuurvisie Wonen, d.d. 27 
maart 19.00 uur Roermond; 
- Punt Welzijn – Bericht van vertrek van Bouke Kouters; 
- Bas Attractieverhuur – Buitenspeeldag 2019; 
- Harm van Leuken – Eetpunt Kr8tig; 
- Mail Gemeente Weert-Hans van Keeken- Wateroverlast Heugterbroekdijk; 
- Gemeente Weert – Verslag hoorzitting inzake bezwaar Vereniging Dorpsbelangen 
Laar, d.d. 13 februari 2019; 
- Gemeente Weert – Uitnodiging hoorzitting bezwaar; 
- V.V. De Moêzevângers – Uitnodiging Preenseresepsie 2019; 
- Gemeente Weert-Koen van Loon – Uitnodiging brainstorm zwerfafval 11 maart; 
- Punt Welzijn – Gratis Workshop Verlies & Rouw 15 april. 
 

5. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast 
Johan heeft samen met Piet en Huub op 20 maart een afspraak op de gemeente 
Weert i.v.m. de aanpak van de wateroverlast aan de Heugterbroekdijk. 
 

6. IKC Laar 
Ton heeft tijdens de open dag op het IKC Laar met verschillende leerkrachten 
gesproken over de uitbreiding van het gebouw en heeft dit toegelicht via een mail.  
Als aandachtspunt is zeker de parkeerproblematiek rondom het IKC Laar een issue. 
Momenteel is het al erg druk rond aanvang en einde van de schooldag en dit zal niet 
verminderen bij een leerlingaantal in de buurt van 200. Andere aandachtspunten zijn 
extra geluid voor de omgeving i.v.m. gesplitste pauzes, voldoende resterende 
speelruimte en exacte locatie van de bebouwing. 
 

7. Jaarvergadering 
Ton geeft een toelichting m.b.t. het idee van biodiversiteit op Kampershoek. Hij zal 
een presentatie geven tijdens het Sprekersplein op Leuken op 27 maart, waar ook 
een aantal raadsleden aanwezig zullen zijn. Lei Reemers wordt uitgenodigd om 
tijdens de jaarvergadering namens Bij-Zzzzaak een toelichting te geven over solitaire 
bijen. 



 
 

8. Mededelingen Kontaktblad/website 
Notulen van 5 februari jl.  
 

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
Annie zorgt voor de uitnodigingen van de jaarvergadering en Johan zorgt dat deze 
weer worden rondgebracht op Laar. 
 

10. Volgende vergadering is op 2 april 2019. Dit is dan de jaarvergadering van de 
dorpsraad Laar voor het jaar 2018. 


