
                                                                                                                           Weert, 20 januari 2022 

Aan de burgemeester, wethouders en raadleden van de gemeente Weert, 
Postbus 950, 
6000 AZ Weert 

Geachte burgemeester, wethouders en  raadleden van de gemeente Weert, 

Wij tekenen groot bezwaar aan tegen de komst van een stadsboerderij aan de 
Koenderstraat: een supermarkt met gemengd bedrijf en industriële vleesverwerking, die ook 
nog producten van elders aanvoert  en waar ook nog workshops en dergelijke gegeven 
worden. Dit hoort niet  in ons buitengebied thuis en geeft een volkomen ongewenste 
verkeersdruk op de Laarderweg en Rietstraat die toch al veel verkeersoverlast voor hun 
kiezen krijgen. 

Uw eigen metingen hebben aangeduid dat 50 tot 70% van het verkeer door Laar doorgaand 
verkeer is. Realiseer u dat zich goed: van de 4 auto’s door Laar hebben 2 tot 3 niets in het 
dorp te zoeken en misbruiken onze wegen als alternatieve Randweg Noord. De 
veranderingen in beide wegen geven geen enkele garantie dat dit tot afname leidt. Het 
tegendeel tekent zich al af: veel doorgaand verkeer is al teruggekeerd en probeert al uit hoe 
hard ze kunnen rijden. U heeft onze verzoeken geweigerd om doortastender maatregelen 
hiertegen te treffen. Met “doorgaand verkeer is er nu eenmaal” heeft u onze verzoeken 
genegeerd. 

Dan wordt Laarveld ontwikkeld. Straks 1000 huizen, voor elke deur twee auto’s die elke dag 
de weg op gaan, heen en terug: 4000 autobewegingen extra over de Rietstraat en 
Laarderweg. Ook onze grote wens om Laarveld rechtstreeks  te ontsluiten  op de Randweg 
Noord negeert u. In het onderzoek van Royal Haskoning wordt uitdrukkelijk ten behoeve van 
verkeersveiligheid in Laar de directe ontsluiting op de Randweg geadviseerd. Het 
adviesbureau praat de wethouder echter naar de mond die zelf in een raadvergadering 
meldde dat ze dat niet wilde omdat er dan klachten vanuit Molenakker zouden komen en 
dat ze  dan minder bouwpercelen kon verkopen. Negeren krijgt hier de dimensie van 
minachting voor de verkeersconsequenties die Laarveld voor Laar heeft. 

Bovenop  het doorgaand verkeer en dagelijks leeglopen en vollopen van Laarveld over onze 
wegen, is onze grote zorg dat we er ook nog veel ongewenst verkeer van en naar de 
stadsboerderij bij krijgen.  Want er komt ongetwijfeld een grote stroom verkeer op de 
stadsboerderij af, nog los van een grote mate van toelevering omdat Lemmers van al zijn 
voorgestelde producten zelf bijna niets produceert. Naar alle waarschijnlijkheid  honderden 
verkeersbewegingen extra via onze wegen en niet te vergeten de Koenderstraat.  

Het siert u zeer als u nu eens vooral de belangen van de omwonenden behartigt en die 
centraal stelt en de aanvrage strikt tot de nu geldende regels beperkt. Zo bijvoorbeeld een 
winkel van maximaal 100 m2  in plaats van de 600 m2 die Lemmers van plan is. En niet mee 
te gaan in zijn oprekken van de spelregels.  Wij blijven anders sterk met het gevoel zitten dat 
onze belangen niet mee tellen.  



Wellicht ten overvloede nog eens gemeld dat de Rietstraat en de Laarderweg  30 km zones 
zijn! 
Deze wegen zijn niet ingericht als toegangswegen naar bedrijven. Een stadsboerderij op die 
plek is volkomen ongewenst. Dat kunnen onze straten niet aan. Een dergelijk initiatief hoort 
niet in een buitengebied thuis.  Geef het een plek in het centrum en reanimeer de 
centrumfunctie ermee maar niet over onze ruggen op een plek waar het niet hoort. 

Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen. Dan kunnen we met ons stemrecht raadsleden en  
politieke partijen die ons hierin niet steunen en voor de stadsboerderij kiezen, corrigeren 
door niet  op hen te stemmen. 26 januari wordt het moment van waarheid voor ons of de 
politiek in Weert onze belangen  behartigt of een boodschap heeft aan onze zorgen. Wij 
willen geen drie keer scheepsrecht in het negeren van onze wensen.  Wij dragen ons 
ongenoegen of hopelijk tevredenheid straks via de media uit.   

Is getekend,  
Verontruste aanwonenden aan de Rietstraat en Laarderweg.  

 

Handtekeningen  bezwaar aanwonenden Rietstraat en Laarderweg tegen komst 
stadsboerderij die hun wegen extra gaan belasten.  
 
(Vanwege de AVG niet in dit openbaar document toegevoegd.) 

  

 


