
Commissie Welzijn dinsdag 28 januari 2014 aanvang 19.30 u. 

Geachte commissieleden van de commissie Welzijn van de gemeente Weert. 
Mijn naam is Ton van de Kruys en ik spreek hier namens de dorpsraad Laar. 

Met veel genoegen heeft de dorpsraad Laar kennis genomen van het raadvoorstel 
van 14 januari 2014 aangaande de locatiekeuze voor de basisschool voor 
Laar/Laarveld. Wij zijn zeer verheugd dat B&W in dit voorstel de voorkeur geeft aan 
(ver)nieuwbouw aan de Aldenheerd, boven de andere mogelijke locaties. 
De argumenten waarom men gekomen is tot dit besluit, zoals de structuurvisie, 
spreken voor zich en na de informatieavond van 17 december 2013, kon in onze 
ogen, eigenlijk ook geen andere gefundeerde beslissing genomen worden. We 
hopen verder dat dit voorstel op 12 februari door de gemeenteraad wordt 
aangenomen zodat de vaart in het toch al te lang slepende project blijft zitten. 

Wij als dorpsraad Laar willen echter van deze gelegenheid gebruik maken om 
nogmaals te benadrukken dat nieuwbouw onze voorkeur geniet boven verbouw van 
het huidige pand. Uit het onderzoek van bureau Laride is gebleken dat tussen 
nieuwbouw en verbouw, kostentechnisch weinig tot geen verschil zit. 
Verder is in het huidige gebouw asbest aanwezig en zijn de isolerende 
voorzieningen op het niveau van 55 jaar geleden, dus ruim onder de huidige norm. 
 
Het grote voordeel van nieuwbouw is echter dat het nieuwe gebouw optimaal 
gesitueerd kan worden op het aanwezige perceel en dat men niet gebonden is aan 
de al aanwezige bebouwing. De loze ruimtes rondom het gebouw kunnen tot een 
minimum beperkt blijven en deze extra beschikbare ruimte komt ten goede aan de 
speelplaats van de kinderen. Tevens kan volledig aan de wensen van Meerderweert 
en Hoera Kindercentra worden voldaan zodat er een te ontwerpen school ontstaat 
die maximaal aansluit bij het onderwijsconcept en het imago dat de schooldirectie wil 
uitstralen. 

Een tweede en tevens laatste punt wat ik hierbij naar voren wil brengen is de 
verkeersveiligheid van de Rietstraat. Een uitkomst van het onderzoek van bureau 
Laride was dat ongeacht voor welke bouwlocatie gekozen zou worden, er actie moet 
worden ondernomen om de verkeersveiligheid aan de Rietstraat te vergroten. 

De dorpsraad Laar is inmiddels, binnen de organisatie van de gemeente Weert al 
ruim twee jaar bezig om de aanwezige molgoot langs de Rietstraat omgevormd te 
krijgen tot een volwaardig, moddervrij voetpad, echter zonder veel succes. Wij als 
dorpsraad hebben hier ook al meerdere klachten van bewoners over ontvangen. 

Zoals gezegd: De dorpsraad Laar is zeer verheugd en erkentelijk wat betreft de 
locatiekeuze voor een nieuwe basisschool voor Laar/Laarveld, maar wil deze twee  
punten, te weten: ‘Nieuwbouw heeft de voorkeur boven verbouw’ en ‘De 
verkeersveiligheid van de Rietstraat is onvoldoende’ wel onder de aandacht 
gebracht hebben. 

Dank u voor uw aandacht. 


