
 
 

 
Verslag van de vergadering van de Dorpsraad Laar gehouden op dinsdag 4 november 

2014 

Aanwezig: Ton v/d Kruijs, Toine van Laarhoven, Johan Salmans (notulist), afmelding van 

Annie Hanssen 

 

1. Opening 

Ton v/d Kruijs opent de vergadering. Annie Hanssen heeft zich afgemeld. 

 

2. Verslag van 4 februari 2014 

In het verslag het woord steakholders veranderen in stakeholders. Verder geen op- of 

aanmerkingen zodat het verslag goedgekeurd wordt. 

 

3. Ingekomen en verzonden stukken 

De verzonden stukken zijn: enkele mails naar de gemeente m.b.t. antwoorden die maar 

niet komen zoals het toesturen van de geluidsopname van 3 juni en de brief van behoud 

van Laar als kerkdorp, WOB verzoek bezwaarschrift, Subsidieaanvraag voor 5 LBA-punten 

2015  

De binnengekomen stukken zijn: M. smeets (antwoord ontsluiting Laarveld – 

Eindhovenseweg), reactie op brief PvdA door gemeente m.b.t. wijk- en dorpsraden, 

reserveren zaal voor 24 november ( Jan Ploumen ), is inmiddels gebeurd, sponsorverzoek 

St. Maarten, sponsorverzoek Moêzevângers i.v.m. jubilea, Kom erbij Festival (Punt 

Welzijn). Uitnodiging Groene Golf 28 november 14.00 uur, financieel overzicht van de 

Buitenspeeldag 2014 

 

4. Verslag van de commissie Verkeer 

De werkzaamheden aan De “Groene Golf” ( Laarderweg/Ringbaan ) zijn goed verlopen. 

Ook de communicatie met de Firma Heijmans is zeer goed verlopen. Wij verwachten nog 

een antwoord van M.Smeets ( gemeente Weert ) hoe de stand van zaken is aangaande de 

kruising Rietstraat/Hushoverweg/Floralaan.  

5. WMO 

Johan is naar de infomiddag van de gemeente geweest in de Poort van Limburg. Zoals 

eerder aangekondigd gaat er van alles veranderen per 1 januari 2015. Inhoudelijk niets 

nieuws te melden behalve dat de PGB budgetten uitgevoerd gaan worden door het SVB.  

6. Leefbaarheid agenda 2013 & 2014: . 

Annie geeft aan dat de offerte en tekeningen voor de komportalen binnen zijn van de HR – 

groep. De offerte en tekening van het info-bord komt nog. Een afspraak zal nog gemaakt 

worden met een van de bouwinspecteurs van de gemeente om te bespreken welke ( en of 

een ) omgevingsvergunning nodig is. 

 

7. Definitief speelterrein Laarderschans 

Geen nieuws 

 

 



8. Commissie Groen / Schouw 

Geen nieuws 

 

9. Commissie Basisschool St. Franciscus 

Volgende week is er een gesprek tussen wethouder Gabriels en gedeputeerde Koopmans 

over de aangevraagde subsidie voor de MFA-Laar-Laarveld. De verwachting is dat de 

multifunctionaliteit van het gebruik hiervan van doorslaggevend zal zijn voor de 

toekenning van de subsidie. De Dorpsraad zal enkele voorstellen doen richting de 

gemeente voor meervoudig gebruik van de school.  

10.  Commissie PR. 

       Aan de gevraagde sponsoring van de Moêzevângers  i.v.m. hun jubilea zal gehoor worden         

   gegeven middels een bedrag van € 250,- Vanwege het feit dat de Moezevangers  het St.  

   Maartensfeest regelen heeft de Dorpsraad besloten dat alle onkosten vergoed zullen  

       worden door de Dorpsraad.    

        

       

11.  Mededelingen op website / in kontaktblad 

       Het goedgekeurde verslag van 7 oktober kan op de website geplaatst worden. Een artikel  

       over het gebruik van de container m.b.t. het inzamelen van kunststof zal geplaatst  

       worden in het kontaktblad. 

 

12.   Rondvraag 

        Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

  

 

         

          

         

Actiepuntenlijst 

Datum – nummer Onderwerp Wie 

20140401 - 01 Invulling groene buffer Gertrudisstraat Allen 

20140605 - 02 Participatie in de zorgbehoefte van de Laarder 

samenleving 

Allen 

 


