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ADVIES

1.
2.

Instemmen met de beantwoording van de brief van dorpsraad Laar d.d.27-O5-2OI4
conform bijgevoegde concept antwoordbrief.
Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst.
TOELICHTING

Relatie met vorio voorstel
N.v.t.
Algemeen:
Op 27 mei 2014 heeft dorpsraad Laar ons een brief gestuurd. Hierin verzoekt de
dorpsraad ons om een brief waarin voor eens en altijd wordt vastgelegd dat Laar gezien
wordt als kerkdorp met een eigen identiteit. Op 3 juni 2014 heeft hierover een overleg
plaatsgevonden met de dorpsraad. Het verslag van dit overleg is ter informatie
bijgevoegd.
Via dit advies vragen wij uw college in te stemmen met de formele beantwoording van de
brief middels bijgevoegde concept antwoordbrief.

Kanttekeningen
N.v.t.
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Geachte heer Van de Kruys,

Op27 mei 2014 heeft u ons een brief gestuurd. Hierin verzoekt u ons schriftelijkvastte
leggen dat Laar een kerkdorp is en blijft met buffers in de richting van Laarveld en
Kampershoek 2.0. Aanleiding voor uw brief was een discussie over het herplaatsen van
het kombord 'Laar'en het betrekken van Laar bij het voorzieningenplan voor Weeft Noord
U vreest dat Laar opgaat in het stedelijk gebied en daardoor haar eigen identiteit en
dorpse karakter verliest. In deze brief reageren wij op uw verzoek. Hierbij houden wij
rekening met het gegeven dat de inhoud van uw brief al op onderdelen met u is
besproken.

Schriftelijk vastleggen eigen identiteit Laar
Wij zijn van mening dat de eigen identiteit van het dorp Laar niet wordt bepaald op basis
van een brief en overigens ook niet ter discussie staat. Enerzijds liggen de identiteit en
het dorpse karakter van Laar voldoende vast in de ruimtelijke plannen en visiedocumenten
die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Anderzijds ontgaat ons wat u met een
dergelijke brief wil bereiken. Immers ook in de toekomst zal steeds de gemeenteraad
bepalen welke visie ten aanzien van identiteit en dorpskarakter voor Laar gehanteerd
zullen worden. In dat opzicht kunt u aan een brief waarin de huidige status wordt
bevestigd voor de toekomst dan ook geen rechten ontlenen: uiteindelijk heeft de
gemeenteraad steeds het laatste woord.

In uw brief verwijst u naar de 'Nota aanwijzing Gemeentelijke stads- en dorpsgezichten'
van juni 2008. U citeert onder andere uit deze nota dat de gemeente Weert het belang
onderkent van de vrije ligging van de landelijke dorpskernen. Zoals u zelf al schrijft,
spreken de citaten die u aanhaalt voor zich. De visie ten aanzien van Laar is voldoende
gewaarborgd in officiële door de raad vastgestelde documenten.
Kombord en voorzieningenplannen
Ten aanzien van de voorbeelden die u in uw brief aanhaalt, constateren wij dat deze door
het verstrijken van de tijd achterhaald of opgelost zijn. Het kombord langs de Rietstraat is
inmiddels herplaatst. Voor wat betreft het voorzieningenplan heeft u aangegeven dat u de
bevindingen voor Laar onderschrijft. Het belang van Laar staat op een juiste manier
verwoord in het voorzieningenplan voor Weeft Noord.

Wilhelm¡nasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weeft.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Tw¡tter: www.twitter.com/gemeenteweert

Tot slot
Zoals al eerder in deze brief is aangegeven, zijn wij van mening dat de identiteit en het
dorpse karakter van Laar voldoende gewaarborgd zijn in ruimtelijke plannen en
visiedocumenten die doorde gemeenteraad zijn vastgesteld. De bevestiging die u vraagt
heeft daarmee niet de toegevoegde waarde en het bindende karakter dat u ervan
verwacht. Ons advies aan uw dorpsraad is om via de daarvoor geijkte kanalen invloed te
blijven uitoefenen op de toekomstige visievorming over Weert en Laar in het bijzonder. Dit
kunt u doen door bijvoorbeeld te participeren in klankbordgroepen, uw stem te laten
horen tijdens overleggen en informatieavonden of door gebruik te maken van
inspraakmogelijkheden die de gemeente biedt. Wij zijn er van overtuigd dat u op die
manier op de juiste wijze kunt bijdragen aan het behoud van het dorpse karakter van
Laar.

Met vriendelijke groet,

burgemeester

wethouders,

A.A.M
gemee

s

bu
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Verslag van het overleg op dd. 3 juni 2014 tussen de dorpsraad Laar en de gemeente Weert.

Aanwezigen:
Dhr. Heijmans, Burgemeester

Dhr. Litjens, Portefeuillehouder
Dhr. van de Kruys, voorzitter dorpsraad Laar
Dhr. van Diepen, verkeerscommissie dorpsraad Laar
Dhr. T. van Laarhoven, dorpsraad Laar
Dhr. Ploumen, MijnstraatJouwstraat

Dhr. Janssen, teamleider Noord
Mevr. van Barneveld, verkeerskundige

Personeel en communicatie
De burgemeester schuift aan inzake zijn portefeuílle van personeel en communicat¡e. H¡j
verzoekt de dorpsraad om ambtenaren niet meer met naam en toenaam publiek aan te
spreken via sociale medía en overige media. Het is ongepast om dit te doen. Bestuurders
zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de gemeente.
De dorpsraad haalt het verslag van de dorpsraadvergadering van 7 januari van internet.

Wijk- en dorpsraden
De dorpsraad geeft aan dat zij weinig reactie krijgt van de gemeente. De ambtenaren zijn in

eerste instantie aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen en klachten. Mocht de wijkraad
hier niet doorheen komen, dan kunnen zij contact opnemen met Harrie Litjens. Hij heeft de
wijk- en dorpsraden in zijn portefeuille.

Verkeer
Er was een budget en een plan dat geraamd zou

worden. De dorpsraad geeft aan dat dit
onvoldoende is teruggekoppeld. Dat heeft te maken met de keuzes in samenwerking van de
dorpsraad (dreigen en overgaan tot acties en media) en Charlotte (als gevolg van de acties,
van samenwerken naar informeren). Voor de dorpsraad heeft de afwikkeling híer onder
geleden.
lnhoudelijk zijn de plannen akkoord. Het is zonde van de samenwerking dat het zo is
gelopen. Voor een goede afronding kijkt Geert of het mogelijk is om nog een afrondende
bijeenkomst met de verkeerscommissie te houden.

Laar als Kerkdorp

ln de omgeving van Laar komt Weert steeds dichter op Laar. Laar wil voor haar identiteit te
onderscheiden zijn als kerkdorp net als de overige kerkdorpen. Bewoners maken zich
hierover ongerust.
a

Kan hier zorgvuldig over worden gecommuniceerd door de gemeente in de pers,
zodat er geen verwarring ontstaat.

O

Laar houdt haar eigen komborden (blauw bord met

witte letters). Deze worden
aangevuld met de benodigde einde kom borden/kom Weert en
snelheidsborden.

a

De dorpsraad gaat zelf verbijzonderde komborden ontwikkelen. Omdat de

borden moeten voldoen aan de wegenverkeerswet, wil de gemeente dit graag
afstemmen met de dorpsraad. De dorpsraad neemt hierover contact op.

Molgoot en beukhaag
De dorpsraad wil de beukhaag graag behouden. De beukhaag is nu goed onderhouden. De
dorpsraad wil graag een voetpad in plaats van de molgoot. Zij hebben ook een toezegging
van Wonen Limburg gehad om hierin te participeren.Zij heeft het gevoel dat de gemeente
zich hier onvoldoende voor inspant. Waarom kan dit niet mee in de leefbaarheidsagenda?
Binnen de spelregels van 'JouwstraatMijnstraat' passen geen verkeersmaatregelen. Dat
moet worden opgenomen in het verkeersbeleid. Mocht er dan uitkomen dat we met
aanvullende middelen, maatregelen haalbaar kunnen maken, dan trekken we hierin samen
op met Wonen Limburg.
De molgoot is een afwateringssysteem voor de weg. Gezien deze functie kan de molgoot
niet bol gestraat of omgevormd worden naar een voetpad. De molgoot moet een goot
blijven, anders blijven er na de regenbui plassen op en langs de weg staan.

charlotte en Maarten hebben scenario's gemaakt voor de aanpak van de molgoot en
beukhaag. Na regenbuien loopt de afwatering door de haag en grasvegetatie. Dit spoelt
losliggend zand mee de goot in. Dit heeft als gevolg dat de goot frequenter geveegd zal
moeten worden. Wanneer de beukhaag wordt verwijderd, kan dit voorkomen worden. ln
overleg met de dorpsraad wordt de keuze gemaakt dat de haag en molgoot gehandhaafd
blijven.

Meldingen openbare ruimte
Er zijn diverse klachten ingediend over beheer en onderhoud in de openbare ruimte.

Terugkoppeling van digitale meldingen verloopt slecht. Het duurt te lang en functioneert
niet. Sinds een half jaar verloopt ook de terugkoppeling via het KCC ook niet meer. Harrie
Litjens gaat hierop sturen vanuit zijn portefeuille wijk- en dorpsraden.

Overig beheer en onderhoud
Ook zijn er een aantal verloren hoekjes:

L.
2.

BrandkuilWoenders Koen, tegen de grens met NederweerU
Picknickplaats Stuttenveldweg - Heugtenbroekdijk.
Johan Salmans wordt gevraagd om contact op te nemen met Maarten Janssen om een
schouw te doen en hierbíj de verloren hoekjes mee te nemen.

Project 4 kruisingen
Recent loopt er een melding over de situatie bij het kruispunt Laarderweg

-

Ringbaan

Noord. De boel ligt al weer weken open terwijl er niks gebeurt. Er komen geen reacties op
meldingen. Charlotte zal nagaan waar de melding ligt en vragen om een reactie.
ln de eerste fase van deze kruising, waren vooral de voorzieningen voor fietsers en de bus

slecht. De gemeente verwijst dan naar de aannemer. Dat leídt tot onbegrip bij bewoners. De
dorpsraad maken dit ook bespreekbaar op de bewonersavond.
Aannemers gaan nog voor de inschrijving bellen naar de dorpsraad voor vooroverleg. De
dorpsraad vindt dit misplaatst. Pas wanneer een opdracht is gegund, wil de dorpsraad
participeren in overleggen. De gemeente vindt ook dat de dorpsraad hierin geen rol hoeft te
spelen, maar vraagt wel om alle aannemers gelijkwaardig te behandelen. De gemeente kan
dan een eerlijke afweging maken bij het gunningstraject.

