
 
 

Notulen vergadering 4 juni 2019 

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

(notulist)  

1. Opening door de voorzitter Ton van de Kruys. 
 

2. Bespreken van het verslag van 7 mei 2019  
Er zijn geen op- of aanmerkingen 
 

3. Verzonden stukken via post & mail:  
- Kontaktblad/facebook - uitnodiging Sprekersplein Laar. 
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Wijkraad Moesel – Rekening vergunning Buitenspeeldag 2019 € 17 ; 
- Gemeente Weert – uitnodiging Sprekersplein 12 juni Bee-j Bertje (agendapunt 6);  
- Punt Welzijn – Gratis workshop ‘vrijwilligersverzekering’ 26 juni 19.00 uur; 
- Gemeente Weert – ; Zwerfafval Koen van Loon (agendapunt 4); 
- Gemeente Weert – DDO - D. Jeurninck/J. Smolenaers ; 
- Gemeente Weert – Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Uitnodiging 12 juni 19.00 
uur & 2 september  14.00 uur; 
- Gemeente Weert/Johan – Betreffende toelichting en verslag bijeenkomst 
wateroverlast Heugterbroekdijk (Agendapunt 4); 
- Gemeente Weert – Uitnodiging 25 juni 19.30 uur overleg wijk- en dorpsraden 
Buurthuis Fatima; 
- Kamer van Koophandel – Wijziging van gegevens Dorpsbelangen Laar.  
 

4. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast: Ondergrondse Containers 
Ambtelijk lijkt er een oplossing gevonden voor wateroverlast Heugterbroekdijk: extra 
afvoer via Schonkenlossing door een dikkere pijp onder de weg te leggen. Maar zal 
2021 worden. Bovendien moet er nog geld (€ 1 ton) vrijgemaakt worden. Wel is 
ambtelijk toegezegd om te kijken of er uit andere projecten geld overblijft, waardoor 
uitvoering eerder plaats kan vinden. 
 
Daarnaast wordt er door de gemeente nog nader gekeken naar andere oplossingen 
voor de langere termijn m.b.t. Doskesakker e.o. om dat water ook via de 
Rakerlossing af te laten voeren. 
 
Ondergrondse container niets nieuws te melden. 
Actie/plannen tegen zwerfvuil: laten we voor wat het is. Johan zal reactie sturen dat 
we bezig zijn met het containerpark. 
 

5. Ommetje Kampershoek 
Ton heeft ambtelijk contact gehad met o.a. Werner Mentens. Wordt vervolgd, 
afhankelijk van ontwikkelingen op Kampershoek. 
 

6. Landbouwvisie 
Ton heeft bijeenkomst over de landbouwvisie bijgewoond. Ton heeft 
landbouwverkeer  aangekaart, alsmede de arbeidsmigranten van landbouwers. 
Wordt vervolgd. 
 

7. Sprekersplein Laar 



 
Ton zal wat onderwerpen voorbereiden, zoals communicatie maar ook de 
rioleringsproblematiek Heugterbroekdijk, ondergrondse containers terwijl er op 
Laarveld geen park is. 
 

8. Arbeidsmigranten 
Ton is naar bijeenkomst in Stramproy geweest, alsmede naar de 
commissievergadering. 
Er lopen 2 vergunningaanvragen. Verder niets nieuws te melden. 
 

9. Laarveld fase 3 
Programma van eisen is bekend. Nabij Laar is voorzien in een op Laar geörienteerde 
bebouwing (ongeveer 15 levensloopbestendige woningen). 
Ook wordt voorzien in een voetpad via het woongebied vanaf Laar naar kruising 
Laarderweg/Ringbaan Noord. 
Laarderweg wordt 30 km zone. 
Ontsluiting Laarveld is voorzien ter hoogte van Thomassenweg (wordt een kruising). 
Locatie lijkt te kort op kruising met ringbaan. Toine zal brief met bedenkingen naar 
gemeente sturen. 
 

10. Mededelingen website/Kontaktblad 
Verslag van 7 mei kan op de website geplaatst worden. 
 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

 
 
Volgende vergadering is op 10 september 2019 , notulist is Ton van de Kruijs. 


