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Fractie DUS Weert 
T.a.v. mevrouw Beenders 

 

 

 

Weert, 29 november 2022  

 

 

Onderwerp:    Energieproblematiek zaal Bee-j Bertje Laar 

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: 1886218 / 1886227 

 

 

 

Beste mevrouw Beenders, 

 

In een brief van 24 november 2022 heeft u vragen gesteld over de hoge energiekosten 

van zaal Bee-j Bertje in Laar en de verenigingen die hierdoor in de knel komen. Hierbij 

beantwoorden wij uw vragen. 

 

1. In hoeverre bent u op de hoogte van deze problemen? 

We zijn op de hoogte van deze problemen sinds de brief die de dorpsraad Laar hierover 

begin november aan de gemeente heeft gestuurd. Bij het indienen van de 

subsidieaanvraag 2023 voor de huisvesting van maatschappelijke activiteiten in Zaal Bee-j 

Bertje, is hierover door de dorpsraad nog niets gemeld. De betreffende subsidieaanvraag 

is door ons ontvangen op 13 augustus 2022.   

 

2. Is er na de hoorzitting in januari 2022 nog contact geweest met de exploitant 

en/of de dorpsraad? 

Nee, daar is vanuit onze kant ook geen aanleiding voor geweest. 

 

3. Is deze zaal ook betrokken bij de inventarisatie i.v.m. de stijging van de 

energieprijzen? 
Nee, commerciële horecazaken zijn niet aangeschreven. De inventarisatie is alleen 

uitgezet bij verenigingen en stichtingen die een (eigen) accommodatie exploiteren. 

 

4. Welke acties gaat u ondernemen? 

Er is een overleg gepland met de dorpsraad Laar om de situatie te bespreken. Daarna 

wordt bezien welke acties eventueel nodig zijn. 



 

5. In het verlengde van vraag 3: hoe staat het met de inventarisatie en kan de 

raad een overzicht hiervan krijgen? 

Er is nog geen goed overzicht beschikbaar. De respons op de inventarisatie was erg laag 

(nog geen 30%). Middels een belronde wordt getracht de respons te verhogen teneinde 

een goed beeld te krijgen van de energieproblematiek. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

Hans Jansen 

Hoofd afdeling Oderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn 

 

Bijlagen:  

 

 

 


