
 
 

Notulen vergadering 7-5-2019 

Aanwezig zijn Ton van de Kruys, Toine van Laarhoven, Annie Hanssen en Johan Salmans (   

notulist )  

1. Opening door de voorzitter Ton van de Kruys. 
 

2. Bespreken van het verslag van 12 maart 2019.  
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen 
 

3. Verzonden stukken via post & mail:  
- Beroepschrift Rechtbank Limburg Dorpsbelangen Laar vs B&W Weert; 
- Bij de Kamer van Koophandel staan nu de juiste leden van de Dorpsraad vermeld. 

Binnengekomen stukken via post en mail:  

- Wijkraad Moesel – Buitenspeeldag 2019 op woensdag 12 juni; 

- Gemeente Weert – Landbouwvisie donderdag 23 mei 13.00 uur – 15.30 uur;  

- Punt Welzijn – Gratis workshop ‘weerbaarheid en meer’; 

- Gemeente Weert – Beschikking subsidievaststelling 2018;  

- Gemeente Weert – Beslissing op bezwaar dwangsom wegens niet tijdig beslissen; 

- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging subsidie vaststelling 2018 

maatschappelijk gebruik zaal Bee-j Bertje;  

 

4. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast: Ondergrondse Containers. 
 
Het overleg met de gemeente over de wateroverlast is nog lopende alsmede de 
mogelijkheden m.b.t. de ondergrondse containers. 
 

5. IKC Laar. 
 
Inmiddels is er ingestemd door de raad van Weert voor extra krediet voor uitbreiding 
van de school. Hoe e.e.a. er uit gaat zien is nog niet bekend. 
 

6. Dossier Arbeidsmigranten. 
 
Ton heeft een infoavond bijgewoond in Stramproy. Het betreft alleen de locaties voor 
Stramproy en Groenewoud. De gemeente heeft  mogelijke andere  locaties 
stopgezet. Het ziet er wel naar uit dat er op beide locaties arbeidsmigranten gaan 
komen ondanks dat er hevig verzet is van omwonenden.  
 

7. Evaluatie Jaarvergadering. 
 
Zoals gewoonlijk ongeveer hetzelfde aantal geïnteresseerden. Verder geen 
bijzonderheden. 
 

8. Mededelingen op website/in kontaktblad. 
 
Het verslag van 12 maart kan op de website. 
 



 
 

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
 
Ton heeft het verzoek om de vergadering van 3 september te verplaatsen naar 10 
september, waarvan akte. 
 
 

10. Volgende vergadering is op 4 juni 2019 , notulist is Toine van Laarhoven. 


