
 
 

Notulen vergadering 10 september 2019 

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

Laarhoven  

1. Opening door de voorzitter Ton van de Kruys. 
 

2. Bespreken van het verslag van 4 juni 2019  
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag kan op de website geplaatst 
worden. 
 

3. Gepubliceerde stukken via facebook:  
- Uitnodiging Sprekersplein Laar 4 september; 
- American Day; 
- Vlooienmarkt buurtvereniging; 
- Wij gaan weer naar school spandoeken; 
- Link naar meldingen openbare ruimte nieuwe website gemeente Weert; 
- Onderscheiding Ber Verheijen; 
- Kombord Laarderweg omver gereden; 
- Voorkom Wateroverlast Gemeente Weert; 
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Gemeente Weert –  Beschikking subsidievaststelling 2018 maatschappelijk gebruik 
zaal Bee-j Bertje; 
- Punt Welzijn – Gratis workshop AVG en social media op 4 september; 
- Gemeente Weert – Terugkoppeling fase 1 landbouwvisie; 
- Wijkraad rond de kazerne – Terugkoppeling avond Wijk- en Dorpsraden gemeente 
Weert; 
- Gemeente Weert – Info nieuwe subsidieregeling burgerinitiatieven; 
- Gemeente Weert – Besluitenlijst – Fietsoversteek Ringbaan Noord; 
- Gemeente Weert – Besluitenlijst – Projectopdracht langzaam verkeersoversteken 
Ringbaan Noord/Laarveld; 
- Gemeente Weert – Beschikking subsidieverlening 2019 maatschappelijk gebruik zaal 
Bee-j Bertje; 
- Gemeente Weert – Uitnodiging verbindingsgesprek landbouwvisie 5 september 
(afgemeld); 
- Gemeente Weert – Gladheidsbestrijding 2019-2020; 
- Gemeente Weert – Sprekersplein 4 september Laar (Agendapunt 6); 
- Glasvezel Buitenaf – Algemene info en uitnodiging 5 sept. Laar (Agendapunt 5); 
- Wonen Limburg – Save the date 21 november – Balans in de wijk; 
- Gemeente Weert – Herinnering aanvragen subsidie 2020; 
- Gemeente Weert – Nieuwe website en reminder communicatiesignalen; 
- Gemeente Weert – Antwoord Verkeer 5 september (Agendapunt 7), 
- Gemeente Weert – Notulen en teksten Sprekersplein 4 september (Agendapunt 6). 
 

4. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast: Ondergrondse Containers 
De containerlocatie langs de school wordt gedeeltelijk aangepast. De rode 
bovengrondse container zal verdwijnen en hiervoor in de plaats komt een extra 
ondergrondse container voor plastic, metaal en drinkpakken. Hiervoor zal wel de 
lantaarnpaal verplaatst moeten worden. 
De tijdelijke extra bovengrondse container heeft duidelijk aangetoond dat de 
capaciteit te klein was om de grote hoeveelheid afval kwijt te kunnen, met name in de 



weekenden dat de papiercontainer aanwezig is. 
Er wordt vanuit de vergadering aangegeven dat er wel ruimte moet blijven voor het 
infobord van de dorpsraad, waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven dor de 
gemeente Weert. 
 
Wat betreft de wateroverlast aan de Heugterbroekdijk zal er een vervolgafspraak 
plaatsvinden op het stadhuis. 
 

5. Glasvezel Laar 
Op 5 september heeft de informatieavond bij Bee-j Bertje plaatsgevonden.  
Er was veel interesse voor deze avond met ruim 100 aanwezigen.  
Men kan zich aanmelden voor glasvezel tot 28 oktober 2019. Er is keuze uit 4 
aanbieders en er moet minimaal 35% deelnemen vooraleer men start met de aanleg. 
De mogelijke aanleg start dan vanaf het eerste kwartaal van 2020. 
In het verleden zijn er diversen inwoners van Laar die bij de dorpsraad navraag 
hebben gedaan naar glasvezel dus waarschijnlijk is er wel behoefte aan deze 
service. 
 

6. Sprekersplein Laar 
Op 4 september heeft er een zogenaamd Sprekersplein plaatsgevonden bij Bee-j 
Bertje. Er waren buiten de geplande presentaties die waren aangekondigd, ook twee 
sprekers afkomstig uit Laar. 
Beiden sprekers hielden een pleidooi m.b.t. de verkeersveiligheid in Laar en dan met 
name op de doorgaande wegen zoals de Laarderweg, Heugterbroekdijk, Aldenheerd 
en Rietstraat en de omgeving van en naar het IKC Laar. Dit is een 30 km-zone die 
niet is ingericht als 30 km-zone en waar dus ook niet gehandhaafd wordt. Een 
duidelijk gevalletje van het creëren van schijnveiligheid, volgens de sprekers. 
De gemeente zal de gestelde vragen van de insprekers nog schriftelijk 
beantwoorden. 
 

7. Verkeer 
Op 5 september is er een antwoord ontvangen van de gemeente Weert op onze 
brief. De antwoorden zijn niet helemaal bevredigend. 
Er zal bij de Projectleider van Laarveld, navraag gedaan worden naar de ligging van 
de wegen en de ontsluitingen op de Laarderweg van fase 3 van Laarveld. 
 

8. Mededelingen website/Kontaktblad 
Verslag van 4 juni 2019 kan op de website geplaatst worden. 
 

9. Info nieuwe bewoners 
Onlangs zijn 2 enveloppen bezorgd bij nieuwe inwoners van Laar. 
Er wordt tijdens de vergadering, nog een lijstje gemaakt, met nieuwe inwoners van 
Laar die binnenkort de enveloppe in de brievenbus krijgen. 
 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
- Er zal een datumprikker worden rondgestuurd om het jaarlijkse etentje te plannen. 
- Wie weet er iets van de 2 parkeerverbodsborden die aan de Heugterbroekdijk bij 
restaurant Twee staan? (Op 11 september waren deze borden weg). 
- Het kombord aan de Laarderweg dat is omver gereden, zal binnen twee weken 
worden vervangen. 
- Er wordt opgemerkt dat er nog nooit zo weinig woningen te koop hebben gestaan 
op Laar, dan op dit moment. 
 

 
Volgende vergadering is op 8 oktober 2019 , notulist is Johan Salmans. 


