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BEKNOPT VERSLAG SPREKERSPLEIN D.D. 04-09-2019 

 

 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie:  Zaal Beej Bertje, Rietstraat 28 te Weert (Laar) 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent het sprekersplein en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Spreekrecht. 

 Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door: 

• de heer L. Stultiëns over verkeer, veiligheid en overbelasting specifieke wegen in 

en rondom Laar. Er wordt vaak te hard gereden door de auto’s. Veel zwaar 

vrachtverkeer (dienen gebruik te maken van de bouwverkeer straten; 

uitgezonderd bestemmingsverkeer) waardoor wegen scheuren vertonen.  

De school op Laar is groeiende waardoor het fiets- en autoverkeer ook is 

toegenomen. Hij pleit voor het aanpassen en veiliger maken van de 

infrastructuur op Laar. Onveilige situaties bij regenval wanneer schoolgaande 

jeugd wandelen over de straat omdat er water in de goot staat. Hij pleit voor 

een stoep of fietspad en draagt diverse oplossingen aan. De gestelde vragen (zie 

tekst in de bijlage) zullen door het college worden beantwoord.  

• de heer T. Tindemans over verkeer, veiligheid en overbelasting specifieke wegen 

in en rondom Laar. Buiten de snelheid is de verkeersintensiteit ook schrikbarend 

toegenomen. De ontsluiting van de wegen om in en uit Laarveld te komen is een 

punt van aandacht. Sinds 2008 is al kenbaar gemaakt dat de verkeersituatie in 

en om Laar onveilig is. Toegezegd was dat er diverse maatregelen en het 

opknappen van de molgoot zouden worden gerealiseerd. De gestelde vragen (zie 

tekst in de bijlage) zullen door het college worden beantwoord. 

• De heer T. Lemmers namens omwonenden over beoogde locatie Herenboeren 

aan de Grotesteeg 1 te Weert. De locatie van de Herenboeren Weert aan de 

Grotesteeg is niet vergelijkbaar met de proeflocatie van de 1e Herenboerderij 

van Nederland in Boxtel, welke op basis van een Green Deal 213 tot stand is 

gekomen. Er zijn nu geen vergunningen, mest- of dierrechten op het perceel 

aanwezig. De Gemeente heeft diverse mogelijke locaties aangewezen, niet zijnde 

deze locatie. Hobbymatig beginnen kan niet omdat coöperatie Herenboeren 

Weert een bedrijfsmatige boerderij is. Aangegeven wordt dat door de toename 

van het verkeer hiervoor het gedaan is met de rust in de omgeving.  

 

3. Verzoek grotere ruimte voor de moslim moskee in Weert: 

De heer K. Ismail houdt namens de Somalische gemeenschap een presentatie.   

Na de presentatie worden er vragen vanuit de zaal beantwoord (o.a. over de omvang 

van de Somalische gemeenschap in Weert (300-400 leden) en of ze een nieuwe moskee 

willen bouwen of een bestaand gebouw ook goed is (zoeken een bestaand gebouw).  

Er werd medegedeeld dat een locatie of gebouw wel de bestemming “maatschappelijke 

voorziening” volgens het bestemmingsplan moet hebben.  

 

4. Inbreng van de huurdersbelangenverenigingen op de prestatieafspraken 2020: 

 De heer W. Dings van WoonlastenWakers Midden Limburg houdt namens de 

huurdersbelangenvereningen SHML en HBV St. Jozef een presentatie. 

Hij geeft een algemene voorlichting over het werk en de positie van een 

huurdersorganisatie met name rondom de prestatieafspraken en biedingen 2020. 

 Na de presentatie worden er vragen vanuit de zaal beantwoord. Ter aanvulling wordt 

medegedeeld aan allen om vooruit te denken en zich preventief in te schrijven, ook al 

heeft u nu een koopwoning, u kunt plots hulp behoevend worden of naar een Wozoco 

moeten verhuizen. Dit jaar hebben ze een 600 problemen kunnen oplossen.  

 

4. Sluiting bijeenkomst.  

 De voorzitter sluit de bijeenkomst om 20:25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen 

en nodigt een ieder uit om met elkaar in gesprek te gaan. 


