Notulen vergadering van 6 november 2018.
Aanwezig: Ton van de Kruys, Annie Hanssen, Johan Salmans ( notulist ), Sandra Smeets
en Toine van Laarhoven. Gasten Henk Broods en Pierre Stijnen en Jan Pleunis i.v.m. punt
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1. Opening door de voorzitter Ton van de Kruys.
2. Toine doet verslag van de hoorzitting n.a.v. het ingediende bezwaar. De
gemeente heeft (onder voorbehoud van goedkeuring door B&W)
voorgesteld de korting over 2017 te beperken tot € 311.
Uitgaande van de huidige huur zou de korting in 2018 uitkomen op zo'n €
150.
De gebruikers geven aan niet blij te zijn met de wijze van subsidiëring.
Maar, na de nodige discussie, het resultaat van het bezwaar afwachten.
Essentieel is wel dat de huur tot en met 2019 niet verhoogd wordt.
Henk bevestigt dat de huur in 2018 gelijk is aan de huur in 2017. Over de
huur per 1 jan 2019 suggereert hij die te willen verhogen. Van de zijde
van zowel de Dorpsraad als de gebruikers wordt hem dringend verzocht
de huur gelijk te houden, omdat zulks anders weer tot een korting van de
gemeente leidt. Ook wordt Henk verzocht om, als hij de huur toch wil
verhogen, dat dan in ieder geval vooraf expliciet te communiceren met de
gebruikers.
3. Bespreken van het verslag van 9 oktober 2018.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
4. Verzonden stukken via post & mail:
Binnengekomen stukken via post en mail:
- Gemeente Weert –Uitnodiging hoorzitting m.b.t. subsidie Bee-j Bertje op 31
oktoberom 9.00 uur;
- Gemeente Weert –Verslag M. Arts m.b.t. Woningbouw Laar;
- Gemeente Weert –Uitnodiging 25 juni Kadernota Wijk- en dorpsraden;
- Gemeente Weert – Mail M. Dolders m.b.t. Wateras Kampershoek;
- DUS Weert –Uitnodiging Energietransitie 19 november 19.00 uur;
- Moezevangers – Bonte Avonden op 16 en 17 november;
- Gemeente Weert –Concept Duurzaamheidsprogramma 2019-2020;
- Punt Welzijn – Weerter Week van de Mantelzorg;
- GoedbezigWeert – Workshop mogelijkheden rondom anders besturen;
- Gemeente Weert – Bericht over opheffen speeltuintjes Laarderschans en
Schonkenweg (gedeeltelijk).
5. Commissie Groen/Schouw/Wateroverlast.

In verband met de wateroverlast aan de Heugterbroekdijk geeft Johan aan dat er nog
geen duidelijke oplossingen voorhanden zijn. De communicatie vanuit de gemeente
laat te wensen over. Er zal een brief richting de verantwoordelijke wethouder
gestuurd worden.
Op 7 november heeft Johan een gesprek met Koen van Loon ( gemeente ) inzake de
afvalbakken aan de Aldenheerd. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij Koen
naar mogelijkheden zal gaan kijken. 1e mogelijkheid is om te kijken of de huidige bak
uitgebreid kan worden in het aantal m3 en een 2e mogelijk is om een extra PMD bak
te plaatsen in het verlengde van de huidige bakken.

6. Goede Doelen Week 2019.
Op 10 oktober is er een bijeenkomst geweest waarbij de afdeling Laar/Laarveld gaat
samenwerken met Weert Collecteert. Een en ander moet nog uitgewerkt worden
waarover in een later stadium meer duidelijkheid. Toine vraagt in deze of de
Dorpsraad de kosten wil dekken voor nieuwe spandoeken, kosten ongeveer € 60,Hierbij akkoord van de Dorpsraad.
7. Brieven naar nieuwe bewoners.
Ton heeft recentelijk nog 6 brieven bezorgd bij nieuwe bewoners.
8. Mededelingen op website/in kontaktblad.
Het verslag van 9 oktober zal geplaatst worden.
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
Er zijn verder geen vragen.
10. Volgende vergadering is op 4 december 2018, notulist is Annie Hanssen .

