
 
Notulen vergadering van 5 november 2019. 

Aanwezig zijn Johan Salmans, Annie Hanssen en Toine van Laarhoven (die optreedt als 

voorzitter en notulist). 

Afwezig m.k.: Ton van de Kruys 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Bespreken van het verslag van 5 oktober  2019. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Gepubliceerde stukken via facebook:  
- Glasvezel (2 maal) - nog 50 aanmeldingen te gaan; 
- Verkeer - 2 november gemeente Weert bij Jumbo en Jan Linders; 
- Hart voor Laar - resultaat Rabobankactie; 
- Moêzevângers – Bonte Avond; 
- WhatsApp - Donkere dagen; 
- Laarveld – Archeologische opgravingen fase 3 langs Laarderweg; 
- Gemeente Weert – Tuiny Forest; 
- Gemeente Weert – Bladkorven. 
Verzonden stukken: 
- Nieuwsbrief m.b.t. Verkeer & Glasvezel; 
- Brief Meerderweert i.v.m. uitbreiding IKC Laar 
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Gemeente Weert – Bericht betreffende conceptlandbouwvisie uitgesteld ; 
- Gemeente Weert – Agenda bijeenkomst 28 oktober de Huiskamer; 
- Punt Welzijn – Te gekke activiteit voor ouderen; 
- Punt Welzijn –Jordy Jennen – afspraak Boshoven & Molenakker (Agendapunt 6); 
- Gemeente Weert – Jan Ploumen - Presentatie bijeenkomst 28 oktober 

-   
4. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast/Ondergrondse containers: 

Aanpak wateroverlast Heugterbroekdijk betreft stuk weg tussen Brandstraat en 
Rietstraat/Aldenheerd. 
De zoutbak bij de kerk en bij Princen waren (nagenoeg) leeg. Deze zijn bijgevuld. 
Voorraad zout raakt op. Johan zal nagaan of De Moezevangers nog zout hebben. Zo 
ja, of zij de bakken bijgevuld willen houden. Wij zullen de kosten daarvoor dan 
betalen. Zo niet, dan bekijken of de gemeente de bakken bij wil vullen.. 
 

5. Toelichting Hart voor Laar 
Hart voor Laar zou graag een bijdrage ontvangen voor aanschaf van een vierde AED 
(op te hangen aan de Laarderweg) én voor drukwerk met het oog op het werven van 
nieuwe “vrienden”. Besloten wordt een bijdrage toe te kennen van € 1.000 voor 
aanschaf AED en daarnaast een bijdrage ter grootte van de kosten voor het maken 
en bezorgen van flyers. 
 

6. Mogelijke bijeenkomst Weert Noord (Laar-Molenakker-Boshoven) 
N.a.v herhaald verzoek om deel te nemen, wordt besloten dat de toegevoegde 
waarde hiervan beperkt is. Johan zal wel een e-mail sturen naar H. Beuving om hem 
in te lichten over onze eerdere correspondentie met de gemeente wat betreft de 
oversteekplaats bij de Wiekendreef. 
 



 
7. Glasvezel Laar 

Afwachten op het benodigde aantal gehaald gaat worden. Er zijn er nog 50 nodig. 
 

8. Uitbreiding IKC Laar 
Op 14 november a.s. zullen Ton en Toine hierover een gesprek hebben met 
Meerderweert. 
 

9. Mededelingen op website/in kontaktblad 
Verslag van oktober kan op de website geplaatst worden. 
 

10.   Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
Ton heeft aangegeven het vergaderschema op te stellen. De aanvang kan (weer) op 
20.00u gesteld worden. 
Gemeente heeft de door de rechtbank vastgestelde bedragen nog niet uitbetaald. 
Toine zal hierover een e-mail sturen naar R. Deneer. 
Gemeente heeft ook nog geen nieuw komportaalbord geplaatst. Toine zal hierover 
een e-mail sturen naar A. Jeurissen. 
 
Volgende vergadering is op 3 december 2019 , notulist is Annie Hanssen 


