
 
 

Notulen vergadering van 4 september 2018. 

 Aanwezig: Ton van de Kruys, Annie Hanssen, Johan Salmans ( notulist ), Sandra Smeets 

en Toine van Laarhoven. Gasten Henk Broods en Pierre Stijnen. Jan Pleunis is uitgenodigd 

maar afwezig zonder kennisgeving. 

1. Opening door de voorzitter Ton van de Kruys. 
 

2. De uitgenodigde gasten zijn aanwezig vanwege de perikelen omtrent de 
subsidieverlening van de gemeente t.a.v. het gebruik van de zaal door de 
verenigingen. 
Stand van zaken: Vorig jaar heeft de gemeente de subsidie voor heel Weert 
aangepast wegens  bezuinigingen. Hierdoor heeft zaalhouder Henk Broods een 
huurverhoging bij de verenigingen aangekondigd met terugwerkende kracht. Door 
deze huurverhoging heeft de gemeente Weert een korting doorgevoerd op de 
subsidie. De gemeente heeft deze korting doorgevoerd omdat volgens hun gegevens 
de CPI  (index) deze rechtvaardigt. Henk Broods is van mening dat de huidige 
vergoeding per dagdeel niet toereikend is en stelt dat hij zich genoodzaakt voelt om 
nogmaals een verhoging door te voeren.   
 
Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken is na overleg met de aanwezige gasten 
afgesproken dat Henk Broods zijn kosten inzichtelijk zal maken. Verder zullen  
verenigingen benaderd worden hoe zij met de extra huurverhoging zullen moeten 
omgaan en wat hun verwachtingen daarbij zijn.  
 
Deze gegevens zullen in een bezwaarschrift door Toine ingediend worden omdat de 
Dorpsraad formeel de ontvanger is van de subsidie.  
 

3. Bespreken van het verslag van 5 juni 2018(gemaakt door Toine). 
 
  Er zijn geen opmerkingen. 
 

4. Verzonden stukken via post & mail: 
- Gemeente Weert –  
- Proforma bezwaar subsidie Beej – Bertje ( uitstel tot 1 oktober ) 
Binnengekomen stukken via post en mail: 
- Gemeente Weert –Ga in gesprek met burgemeester en wethouders op 17 
september 19.30 uur in Bibliocenter. 
- Goed Bezig Weert – Workshop ‘Mogelijkheid rondom anders besturen’; 
- Gemeente Weert –Open Monumentendag 8 & 9 september; 
- Gemeente Weert – Antwoord verkeersveiligheid Laar (agendapunt 5); 
- Gemeente Weert –Antwoord Bestemmingsplan o.a. Laar; 
- Burger – Reactie m.b.t. verkeer; 
- Gemeente Weert –Subsidievaststelling 2017 gebruik Bee-j Bertje (agendapunt 2); 
- Gemeente Weert – Subsidieverlening 2018 gebruik Bee-j Bertje (agendapunt 2); 
- Gemeente Weert – Niet ontvankelijk verklaren bezwaar Heylen 
- Groen Weert – Mail Wim Vlekken m.b.t. hoorzitting molenbiotoop; 
- Gemeente Weert – Verslag hoorzitting betreffende Heylen; 
- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging aanvulling gronden bezwaar Bee-j Bertje, 
uitstel tot 1 oktober 2018; 
- Gemeente Weert – Bedankje Jurjen Feld afdeling Verkeer; 



- Punt Welzijn – Jaarbeeld 2017; 
- Gemeente Weert – Uitnodiging Overleg 19 september 19.00 uur Boskamer met 
Tessa Geelen wethouder gemeente Weert; 
- Gemeente Weert – Ervaringsdeskundigen vluchtelingenaangelegenheden; 
- Punt Welzijn – Goed Bezig Beursvloer op 8 oktober om 18.00 uur; 
- Buurtgezinnen – Kennismaken met buurtgezinnen Marion Heijmans; 
- Gemeente Weert – Mail Jurjen Feld i.v.m. komportalen 
- Gemeente Weert – Besluit bezwaar 490295; 
- Gemeente Weert – Aanvraag subsidieverlening 2019; 
- Gemeente Weert – Plannen meerjarige subsidie wijk- en dorpsraden; 
- Gemeente Weert – Woonwensonderzoek M. Arts; 
- Gemeente Weert – Raadsvoorstel oversteek Ringbaan Noord (agendapunt 5); 
- Dorpsraad Laar – Mail met voorstel subsidie Bee-j Bertje. 

 

 

5. Verkeer:  
 

Inmiddels is er een voorstel om een dubbele fietsoversteek te realiseren bij de 
Wiekendreef echter zonder een voetgangersoversteek. Wij zijn van mening dat dit 
wel nodig is en Ton zal d.m.v. een brief dan wel spreekrecht actie ondernemen. 
Verder zal de huidige oversteek bij de rotonde verhoogd worden en zal er nog een 
verhoogde fietsoversteek komen ergens tussen de rotonde en de stoplichten bij de 
Wiekendreef. 
 

6. Bestemmingsplan kernen:  
 

Deze is afgehandeld 
 

7. Speelterrein Laarderschans:  
 

De opening is inmiddels geweest en eind september zal een kunstenaar met een 
kettingzaag enkele houten beelden “bewerken“. Exacte datum volgt nog. Hiervoor is 
door Ton een aanvraag ingediend bij het Samenfonds 0495, deze is gehonoreerd 
met een bedrag van € 1500,-  
 

8. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast: 
 

V.w.b de wateroverlast aan de Heugterbroekdijk zal Johan nogmaals een mail sturen 
naar de verantwoordelijke. Er is lange tijd niets vernomen, mede door de vakantie. 

 
  
 

9. Brieven naar nieuwe bewoners: 
 
Waar nodig zullen deze bezorgd worden. 
 

10. Mededelingen op website/in kontaktblad: verslag juni 2018. 
 

De notulen van 5 juni 2018 zullen op de website geplaatst worden. 
 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt: 
 

Een persoon heeft de vraag gesteld om een aparte buurtapp te realiseren waarin 
andere zaken dan veiligheid geappt kunnen worden.  
 
Wij zijn van mening dat dit alleen maar verwarring zal geven. 



 
 
 
 
 

12. Volgende vergadering is op 9 oktober2018, notulist is Ton van de Kruys. 


