
 
 

Notulen vergadering van 8 oktober 2019. 

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

notulist ). 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter Ton van de Kruys. 
 

2. Bespreken van het verslag van 10 september 2019. 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 

3. Gepubliceerde stukken via facebook:  
- Laarveld fase 4, 100 extra woningen; 
- Hart voor Laar – Rabo Club Support; 
- Werkzaamheden Weerterbos en vernieuwd oorlogsmonument; 
- Moêzevângers – jeugd gevraagd; 
- Schutterij – Uit de oude doos. 
Verzonden stukken: 
- Subsidieaanvraag Dorpsraad Laar 2020; 
- Subsidieaanvraag maatschappelijk gebruik Zaal Bee-j Bertje 2020. 
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging subsidieaanvraag 2020 Dorpsbelangen 
Laar ; 
- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging subsidieaanvraag 2020 Maatschappelijk 
gebruik zaal Bee-j Bertje; 
- Punt Welzijn – Uitnodiging kienmiddag voor ouderen op 26 oktober; 
- Punt Welzijn – Draagvlak peilen bijeenkomst Weert-Noord (agendapunt 5); 
- Goed Bezig Weert – Interactieve workshop persberichten; 
- Gemeente Weert – Besluitenlijst – Laarveld fase 4; 
- Gemeente Weert – Besluitenlijst – Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-
2021; 
- Weert Kan – Balans in de wijk op 21 november; 
- Sint Jans Gasthuis Weert – 150-jarig jubileum met foto-expositie; 
- Gemeente Weert – Bijeenkomst Wijk- en dorpsraden op 28 oktober; 
- Gemeente Weert – opbrengst bijeenkomsten Landbouwvisie; 
- Rechtbank Limburg – Uitspraak zaaknummer AWB/ROE 19/1194;  
- Uitnodiging beursvloer – maandag 28 oktober 2019.                                                  

- Kern met Pit. Inschrijfmogelijkheden voor ideeën, zie www.kernmetpit.nl                   

- Gemeente Weert – Jan Ploumen – nieuwe website gemeente Weert. 

 

-   
 

 

 

 

http://www.kernmetpit.nl/


4. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast/Ondergrondse containers: 
 
Op donderdag 3 oktober zijn Johan, Piet en Huub op het gemeentehuis geweest 
voor een toelichting van de plannen m.b.t. de wateroverlast op de Heugterbroekdijk. 
Zoals de zaken er nu voor staan zal er een buis van 600 mm onder de 
Heugterbroekdijk komen te liggen om regenwater zo snel mogelijk te laten afvoeren, 
eerst via de WADI ( deze zal nog uitgebreid worden ) en vervolgens via de 
Schonkenlossing. Goedkeuring van de plannen zal eerst nog door de raad moeten. 
De uitvoerende werkzaamheden zullen dan begin 2021 kunnen starten. Een 
informatieavond voor aanwonende en belangstellenden zal t.z.t. nog gepland 
worden.  
 
Verder is er geen nieuwe informatie omtrent ons milieustraatje. Wordt vervolgd. 
 

5. Mogelijke bijeenkomst Weert Noord (Laar-Molenakker-Boshoven) 
Bespreken uitnodiging Punt Welzijn. 
 
Op dit moment zien wij geen noodzaak voor gezamenlijke belangen te bespreken 
met Molenakker en Boshoven. Mocht het in de toekomst nodig zijn dan kan er nog 
altijd overleg gepleegd worden met hun. 

 
 

6. Verkeer:  
 
Antwoord van Paul Verhappen in deze m.b.t. fase 3 Laarveld is dat deze nog niet 
definitief is en derhalve niet openbaar. 
 
 
 

7. Mededelingen op website/in kontaktblad:  
 
Het verslag van 10 september 2019 kan op de website geplaatst worden. 
 

8. Info nieuwe bewoners. 
 
In de afgelopen maand zijn bij 9 nieuwe bewoners de infomap bezorgd. 
 

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
 
Ton vraagt om rond te kijken naar eventuele nieuwe bestuursleden. 
Johan zal informeren of de Smiley nog eens ingezet kan worden. 
 

10.  Volgende vergadering is op 5 november 2019 , notulist is Toine van 
Laarhoven. 


