
 

 

Notulen vergadering Dorpsraad Laar d.d. 3 december 2019 

Aanwezig:  Ton van de Kruijs, Toine van Laarhoven, Johan Salmans (later 

aanwezig) en Annie Hanssen (notulist) 

 

1. Opening. 

De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en vermeldt dat Johan later 

komt. 

2. Verslag van 5 november 2019. 

Op het verslag van 5 november jl. zijn geen opmerkingen. Het verslag kan op de 

website worden geplaatst. 

3. Ingekomen en gepubliceerde stukken. 

Gepubliceerde stukken via Facebook:  

- Glasvezel (3 maal); zie agendapunt 6. 

- Moêzevângers – Bonte Avond; 

- Gemeente Weert – Enquête; inwoners van Weert worden verzocht de enquête in te  

  vullen over de wijze van informeren over gemeentenieuws.  

- Gemeente Weert – 5 kg. Gratis strooizout. Indien de Moezevangers geen strooizout  

  meer heeft, zal Johan contact opnemen met de gemeente om te informeren of via  

  de gemeente strooizout kan leveren, eventueel tegen betaling. 

Ingekomen stukken: 

- Gemeente Weert – Onderzoek communicatiemiddelen gemeente Weert ; 

- Gemeente Weert – Toelichting Jan Ploumen m.b.t. afspraak wethouder Geelen; zie  

  agendapunt 7. 

- Punt Welzijn – Dag voor de vrijwilliger op 30 november ; 

- Sam van Alst – Vitale leefomgeving Laar; 

- Gemeente Weert – Beschikking subsidieverlening 2020; hierin is opgenomen voor  

  hoeveel inwoners van Laarveld en Hushoven de dorpsraad een subsidiebedrag  

  ontvangt. 

- Gemeente Weert – Antwoorden Sprekersplein m.b.t. Verkeer; zie agendapunt 8. 

- Remy van de Kamp – Bijdrage AED Laarveld. Ton heeft een antwoordmail  

  verzonden met informatie op welke wijze de AED’s op Laar zijn aangeschaft.  

4. Commissie Groen/ wateroverlast/ ondergrondse containers. 

Johan vermeldt dat Cor Broods een nieuwe bladblazer heeft aangeschaft. De 

bladblazer wordt gebruikt bij de kerk, het kerkhof en het speeltuintje aan de Pastoor 

Obersstraat. De dorpsraad zal de factuur betalen. 

5. Uitbreiding IKC Laar. 

Ton en Toine hebben 16 november jl. een gesprek gehad op IKC Laar m.b.t. de 

aanbouw. Er komen 2 extra lokalen voor de basisschool, zodat de school (met thans 

170 leerlingen) kan groeien tot maximaal 225 leerlingen. Er zullen maximaal 28 



leerlingen per groep worden geplaatst. 

Hoera krijgt er 1 lokaal bij; het tijdelijke lokaal voor de kinderopvang wordt dan 

verwijderd.  

Een oudercommissie van de school is bezig met een parkeer”plan” voor de 

schoolomgeving na realisatie van de aanbouw. 

De uitbreiding zou in de zomervakantie 2020 gereed dienen te zijn. 

6. Glasvezel Laar. 

Een ambassadeur van glasvezel heeft Ton benaderd met de vraag of er via een 

contactpersoon van Laar nog geflyerd zou kunnen worden. Opgeven kan nog tot 16 

december a.s. Op 10 december is nog een informatiebijeenkomst op Laar. 

7. Toekomst wijk- en dorpsraden Weert. 

Ton en Toine hebben 9 december a.s. een gesprek met wethouder Tessa Geelen en 

enkele ambtenaren van de gemeente Weert. Tijdens dit gesprek kan aangegeven 

worden wat de dorpsraad verwacht van de gemeente. Hoe moet de gemeente 

omgaan met wijk- en dorpsraden? Het is lastig om de participatierol van de dorps-

raad aan te geven; de dorpsraad heeft immers geen echte bevoegdheden.  

Enkele aandachtspunten, die naar voren gebracht zullen worden, zijn: 

- communicatie majeure projecten. 

- omgeving school (parkeren). 

- verkeer (veiligheid). 

- seniorenbouw/ leefbaarheid. 

- buffer tussen Laar – Laarveld. 

8. Verkeer. 

De antwoordbrieven van de gemeente die de sprekers (uit Laar) op het Sprekersplein 

hebben ontvangen en doorgestuurd naar Ton, zullen ook naar H. Beuving van de 

wijkraad Boshoven worden doorgestuurd. In de antwoordbrieven stonden enkele 

‘nieuwe’ gezichtspunten ten aanzien van de 30 km-zone en het trottoir langs de 

Laarderweg.  

9. Mededelingen website/ Kontaktblad 

De verslagen oktober en november 2019 zullen worden gepubliceerd. 

10. Rondvraag, overig 

Ton zal weer zorgen dat de bestuursleden van de dorpsraad een kerstattentie 

krijgen. 

 

Annie zegt dat ze bij de gemeente geïnformeerd heeft of voor het plaatsen van de 

zogenaamde Nijntje-30 km-borden een omgevingsvergunning nodig is; dit is niet het 

geval. Er is toestemming van de gemeente (eigenaar van de lantaarnpalen) om 

dergelijke borden te bevestigen aan lantaarnpalen. De adviseur verkeer van de 

gemeente heeft gevraagd door te geven op welke plaatsen de borden komen; in 

2020 wil de gemeente Weert ook extra (waarschuwings)borden plaatsen bij de 

schoolzones. 

 

Hierna sluit Ton de vergadering. 


