Beste inwoners van Laar,
Onlangs heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend bij de gemeente Weert t.a.v.
het ontwerp bestemmingsplan Laarveld 3.
De belangrijkste punten uit deze zienswijze zijn de verkeersveiligheid en het
beschermde stads- en dorpsgezicht.
Verkeersveiligheid op de doorgaande wegen van Laar; meer huizen zijn niet alleen
meer bewegingen op de doorgaande wegen maar ook sluipverkeer.
Ook het beschermde stads- en dorpsgezicht is een punt wat de Dorpsraad belangrijk
vindt voor de eigen identiteit van Laar.
In het ontwerp bestemmingsplan “Laarveld 2020” is voor het voetbalveldje aan de
Schonkenweg een plan voorzien van 23 woningen met een bouwhoogte hoger dan
de omliggende woningen. Dit doet afbreuk aan de omgeving en erger nog, het
geheel is een onderdeel dat behoort bij de ontwikkeling van Laarveld.
De Dorpsraad heeft de gemeente gevraagd om dit stukje grond bij Laar te betrekken
als uitbreiding van Laar. Er is ook een voorstel gedaan om hier een soort van “hofje”
te maken voor b.v. seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen, geschikt
voor 1 of 2 personen.
Uit een eerder gedane bevolkingsonderzoek door de gemeente Weert blijkt dat er
behoefte is aan dit soort woningen voor Laar.
De zienswijze van de Dorpsraad is inmiddels op alle punten afgewezen maar het
voorstel van B&W moet nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De
gemeenteraad beslist uiteindelijk of het voorstel van B&W aangenomen wordt.
De Dorpsraad heeft nog de mogelijkheid om in de raadsvergadering en de
commissievergadering Ruimte & Economie spreekrecht aan te vragen. Daar wil de
Dorpsraad graag gebruik van maken om de raadsleden op andere gedachten te
brengen.
Als u interesse heeft in een seniorenwoning dan wel een levensloopbestendige
woning dan willen wij dit graag weten.
Wij hebben uw inbreng nodig om genoeg draagvlak te hebben om de raadsleden te
overtuigen dat LAAR LAAR moet blijven.
Uw keuze of mening kunt u sturen naar info@dorpsraadlaar.nl of
j-salmans@home.nl

Bestuur Dorpsraad Laar.

