
 
 

Notulen vergadering van de Dorpsraad Laar 9 oktober 2018. 

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

Toine van Laarhoven 

Gasten: Marian Arts en Peter Kuppens beiden Gemeente Weert. 

1. De voorzitter heet allen welkom. Als Marian Arts aanwezig is zullen we het 
agendapunt ‘Woonwensonderzoek Laar’ behandelen. 
 

2. Woonwensonderzoek Laar 
Marian Arts en Peter Kuppens geven een toelichting over het onderzoek betreffende 
Laar. Hieruit blijkt dat Laar de komende jaren behoefte heeft aan een flinke 
hoeveelheid woningen. Met name voor starters, levensloopbestendige woningen en 
appartementen met een lift. Die laatste categorie zal op Laar niet zo snel gebouwd 
worden.  
Met de dorpsraad is besproken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwbouw binnen 
Laar. Om verder te bouwen achter de Laarderschans is geen optie omdat de 
gemeente daar geen grond in eigendom heeft met uitzondering van het aanwezige 
kleine speeltuintje. Verder staat Laarveld fase 3 op de planning de komende jaren en 
dit is het stuk dat grenst aan de Laarderweg, vanaf de Schonkenweg/straat tot aan 
de Ringbaan Noord. Als optie is naar voren gekomen om het stuk gelegen tussen de 
familie Smeets en het trapveldje bij Laar te betrekken in plaats van bij Laarveld. Ook 
het soort woningen kan dan hierop worden afgestemd. Ook een ontsluiting zou 
eventueel via de Laarderweg of Gertrudisstraat kunnen plaats vinden. 
Het idee wordt in ieder geval mee genomen in de planontwikkeling van het gebied. 
Wordt vervolgd. 
 

3. Het verslag van 4 september 2018 wordt vastgesteld. 
 

4. Verzonden stukken via post & mail:  
- Gemeente Weert – Bezwaar tegen subsidievaststelling maatschappelijk gebruik  
Bee-j Bertje 2017; 
- 4-minuten pitch Keenterhart; 
- Spreekrecht 12 september Commissie Ruimte en Economie. 
Binnengekomen stukken via post en mail:  
- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging bezwaar tegen subsidievaststelling 
maatschappelijk gebruik Bee-j Bertje 2017; 
- Weerterlandhout – Uitnodiging open dagen; 
- Gemeente Weert – Stem op nominaties Erfgoedprijs; 
- Gemeente Weert – Opening turnhal Weert; 
- Gemeente Weert – Lezing ‘Spanning aan de grens’; 
- Burger – Melding betreffende wederom veel afval langs containers IKC; 
- Gemeente Weert – Ontvangstbevestiging subsidieaanvraag 2019/20/21; 
- Gemeente Weert – Ontvangstbevest.2019 Maatschappelijk gebruik Bee-j Bertje; 
- Burger – Bericht i.v.m. verkeersveiligheid Rietstraat – afspraak ambtenaar; 
 

5. Verkeer 
Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad, in november 2018, zal er 
een motie worden ingediend om aan de Laarderweg aan één zijde een trottoir aan te 
leggen. Dit is dringend nodig in verband met de hoge snelheden die daar gereden 
worden. Een aantal politieke partijen ziet hier de noodzaak inmiddels ook van in. 



Verder moet de gemeente nog schriftelijk antwoorden op onze tweede brief met 
betrekking tot de verkeersveiligheid op Laar. 
 

6. ’t Näöle Vêldje 
Kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick is klaar. Het resultaat mag gezien worden en 
is een aanwinst voor het terrein.  
Op vrijdag 28 september is de cheque van Samenfonds 0495 in ontvangst genomen. 
Hiervan zal de dorpsraad een bijdrage ontvangen van € 1500. Hierdoor waren een 
flink gedeelte van de kosten van de kunstwerken gedekt. De dorpsraad wil het 
Samenfonds hier nogmaals hartelijk voor bedanken. 
 

7. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast:  
Het afval blijft een aandachtspunt. Veel afval wordt nog steeds langs de 
ondergrondse containers geplaatst als deze vol zijn. Ook afval dat er sowieso niet in 
past of in thuis hoort. Johan neemt weer contact op met de gemeente met betrekking 
tot de status van de containers die mogelijk in Laarveld geplaatst zouden worden. In 
de originele plannen waren in geheel Laarveld namelijk geen containers voorzien! 
Ook de capaciteit van de containers op Laar moet nog eens tegen het licht gehouden 
worden. Uitbreiding van de capaciteit is wenselijk. 
Dit probleem doet zich trouwens niet alleen op Laar voor, maar in geheel Weert. 
Tijdens een proef met een camera in Stramproy werd de afval 25 meter verder, 
buiten het zicht van de camera, evengoed gedumpt. 
 

8. Brieven naar nieuwe bewoners:   
Na even brainstormen blijkt dat er nog verschillende ontwikkelingen zijn op 
huizengebied op Laar. Ton zal de lijst aanpassen en nog eens rondsturen ter 
controle. De nu bekende adressen zullen voorzien worden van een 
welkomstenveloppe van de Dorpsraad Laar. 
 

9. Mededelingen op website/in kontaktblad: verslag september 2018 zoals vastgesteld 
zal op de website worden geplaatst. 
 

10. Rondvraag: 
Zijn er ontwikkelingen m.b.t. het IKC Laar? 
Geen idee. Op dinsdag- en donderdagmiddag is de tijdelijke directeur aanwezig. Ton 
zal hier eens binnen lopen voor de stand van zaken. 
In de Streeksteeg is een minibieb aanwezig. Is dit bekend? 
Nee. Bij de meeste leden is dit niet bekend. Het is wel goed om hier extra aandacht 
aan te schenken en ‘reclame’ te maken voor dit goede initiatief. 
 

11. Volgende vergadering is op 6 november 2018, notulist is Johan Salmans. 


