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Medio januari vanuit Ospel op Laar komen wonen. Goed ontvangen, zelfs door
burgemeester Heijmans en de meeste Wethouders inclusief koffie en vlaai, en een
rondleiding door de stad. lnmiddels dan een half jaar met vrouw en kinderen wonende aan
de Schonkenstraat en er kwam een sprekersplein. Als vader van twee kinderen, 1-2 en 9 wil
je zorgen dat het goed gaat. Een veilige omgeving scheppen is daarbij een uitdaging. Je bent
daarbij afhankelijk van anderen, maar je bent met zijn allen ook afhankelijk waar een
gemeente je in kan ondersteunen.

lntussen begrijp ik dat er hier harder wordt gereden dan in Ospel en er is weinig
mogelijk om automobilisten op een nette manier aan te spreken op het gedrag. Een

auto die voorbíj stoomt met 60 km per" uur..... het valt door mezelf niet te
handhaven. De vraag aan u Raad/College, weet u hier een oplossing voor?
Voorts is er zwaar vrachtverkeer. Onze wegen zijn daar niet op gemaakt, en al ben ik
een financiële man, de weg vertoont scheuren en heeft er moeite mee. Een te zware
takelwagen, betonwagen of vrachtauto die door de straat rijdt.......zij dienen,
uiteraard los van het bestemmingsverkeer, gebruik te maken van de bouwverkeer
straten. De vraag aan u is, kunnen vrachtauto's geweerd worden uit de
schonkenstraat en rietstraat, Laarderweg (uitgezonderd bestemmingsverkeer)?
Er zijn in het dorp vast meerdere verkeerssituaties, ik benoem graag een situatie
waar tot nu toe weinig verandering is geweest. Mijn zoon zit op de basisschool IKC

Laar en wandelt in de ochtend redelijk veilig door de goot naar school. Met redelijk
veilig doel ik dan eigenlijk op de omstandigheid wanneer het droog is, want bij flinke
regenval kan je niet door de goot lopen en moet je op de straat lopen waar
automobilisten rijden die door de regen minder zicht hebben. Voor zover ik weet zijn
er noggeen zware ongelukken gebeurd op de rietstraat. HOUDEN ZO.Laar groeit,
Laar leeft, IKC kent een flinke groeispurt, het aantal leerlingen groeit gestaag net als

het aantal inwoners op Laar zelf. De infrastructuur dient aangepast en veiliger te
worden. Mijn vraag is, wilt u hierin alstublieft investeren?
Vanuit mensen uit de buurt begrepen dat er een voetpad zou komen..... dit zouzo
zijn afgesproken. De brede goot zou echter in cement liggen was de tegenwerping.....
Graagverneem ikwatwe kunnen doen om ertoch een stoep of fietspad te kunnen
krijgen op deze weg naar school. Voorts is de situatie nabij de school complex en is er
een verkeerswerkgroep binnen het IKC Laar die de veiligheid wil regelen rondom
school. Begreep vandaag van leraar Albert dat verkeersambtenaar Remco Boeren

inmiddels niet meer in dienst is bij de gemeente en dat er nog geen contact is

geweest met IKC voor de opvolger...
Oplossi richtin n:

- VVN mee laten kijken naar dÈ'

situatie
Stoep als voetpad

Goed ingericht kruispunt met
zeebrapaden

Duidelijk Fietspad

Politie controle Flitspalen

Torgvoor een bebouwde kom beleving (maak het smaller), alleen stickers is echt te weinigll!


