
 

  
WAKKER LAORNE wil update Dorpsplan  
"Alles drei'jt um Laorne" 
 
In januari 2010 heeft het bestuur van Wakker Laorne het dorpsplan “Alles drei’jt um Laorne” 
gepresenteerd. Dit is een plan waarin de visie en wensen zijn verwoord van de Larense bevolking 
voor het dorp Laren en het buitengebied.  
We zijn nu vijf jaar verder. Sommige wensen zijn gerealiseerd, sommige zijn nog in ontwikkeling 
en sommige liggen nog op de plank. Verder zijn er aandachtspunten in het dorpsplan opgenomen 
zoals het behoud van voorzieningen en de supermarkt.  
 
Bevolkingsontwikkeling 
Er is een lichte bevolkingsaanwas  van 4033 in 2009 naar 4070 eind 2014. 

 

Wonen 
Westerenk (oude landbouwschool) Er is een bestemmingsplan in procedure gebracht voor 
realisatie van 10 grondgebonden woningen. Verwachte inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan juni 2015.en. Verwachte inwerkingtreding van het bestemmingsplan juni 2015. 
 
Het Schoneveld (voorheen Laren IV) is bouwrijp en met de bouw van de eerste woningen is 
begonnen. Er wordt gefaseerd gebouwd. Horizon van het plan is 2019. 
 
Woonzorggebouw  
De bouwactiviteiten voor het woonzorggebouw achter de melkfabriek zijn gestart, oplevering eind 
2015. 
 
Rengershof 
Nieuwbouw op het braakliggende terrein naast de Welkoop wacht op gunstiger ontwikkelingen in 
de woningbouw. Tot zolang blijft het in gebruik als crossbaantje. 
 
De Delle 
De oude feestzaal “De Delle” bij ’t Langenbaergh is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor de 
bouw van acht appartementen. Oplevering begin 2015.  
 

 

Werken 
Supermarkt 
De supermarkt van Beuzel is compleet vernieuwd. De parkeergelegenheid is uitgebreid door 
sloop van de naastgelegen woning. Boven de winkel bevinden zich twee appartementen. 
Laden en lossen gebeurt nu op een parkeerplaats naast de winkel, niet meer op de weg. 
 
Bedrijventerrein 
Locatieonderzoek wijst uit, dat er geen acute behoefte is aan uitbreiding van een bestaand of aan 
een nieuw bedrijventerrein. 
 
Rabobank 
De Rabobank is verdwenen uit Laren; de pinautomaat blijft behouden. In de “nieuwe Rabobank” 
is nu een computerbedrijf gevestigd. De “oude Rabobank” - Zodiac Zoos- wordt omgebouwd tot 
hotel. Op de eerste verdieping worden drie appartementen gerealiseerd. 
 
Lugarde  De productie vertrekt helaas naar het buitenland. 
 

 



  
Voorzieningen. 
Basisscholen en kinderopvang 
In 2010 hadden de twee basisscholen een grote behoefte aan meer ruimte. Door teruglopende 
leerlingaantallen is deze behoefte aan ruimte minder nadrukkelijk aanwezig.  
Naast de scholen is een kinderopvangcentrum ’t Kidshuus gerealiseerd. 
Voor de scholen is nieuwbouw gepland in 2019. Hiervoor is een werkgroep gevormd, waarin 
vertegenwoordigers van de scholen en Wakker Laorne zitting hebben. 
 
Sport 
De sportvoorzieningen zijn op een goed niveau. De gemeentelijke subsidies staan onder druk. 
Het overleg tussen sportverenigingen is op gang gebracht om te zien waar ze elkaar kunnen 
versterken.  
Er zijn kunstgrasveldjes gerealiseerd bij de basisscholen en Westermark, een succesvolle aanvulling 
voor de sportende jeugd. 
 
Accommodaties 
De gemeente is in gesprek met gebruikers van gemeentelijke en private accommodaties (waaronder 
o.a. scholen, Kulturhus, sportvelden, zwembad en sporthal) om te komen tot een efficiëntere inzet 
van deze accommodaties. Het moet uitmonden in het beperken van de kosten voor de gemeente. 
 
Winkelbestand 
Het zal moeilijk worden het huidige winkelaanbod uit te breiden met de vele aankopen die 
tegenwoordig via internet worden gedaan. Het accent zal dan ook blijven liggen op behoud van de 
bestaande winkelvoorzieningen 

Verkeer 
Kruispunt bij de kerk 
De verkeerssituatie bij de kerk is een aantal jaren geleden aangepakt, waarbij opgemerkt moet 
worden dat het plaatsen van verkeerslichten geen haalbare optie was. 
 
Holterweg 
Door de aanpak van de Holterweg vanaf het centrum tot aan garage Nijhof zijn de verkeersveiligheid  
en het straatbeeld hier sterk verbeterd.  
 
Deventerweg 
De oude busperrons aan het fietspad langs de Deventerweg zijn nog niet verwijderd. De gemeente 
heeft hier geen geld voor. 
 
Ooldselaan 
De Ooldselaan blijft nog steeds een probleem en is zonder grondige herinrichting (verwijderen 
wegversmallingen en de voormalige “knip”) niet veiliger te krijgen. Hierover zijn we al jaren met de 
gemeente in gesprek. 
 
Rengersweg N332 
De Rengersweg (N332) wordt binnenkort aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten. 
 
Verlichting Sportparkweg 
Er staan eindelijk extra lantaarnpalen aan de Sportparkweg. 
 
Maximum snelheid 
De 30 km zone is verruimd bij de komgrenzen en in het hele buitengebied geldt nu een maximum 
snelheid van 60 km/h. 
 
Parkeren 
De parkeervoorzieningen bij de Vonkert en de scholen zijn verbeterd en uitgebreid. 
 

 



 
Verlanglijstje: 

 Dorpsplein/meer parkeervoorzieningen in de kern 

 Aanpassing Ooldselaan & Deventerweg 

 Behoud van accommodaties en voorzieningen, recreatieve slechtweervoorziening 

zoals b.v. museum 

 Breedband internet (glasvezel) in het buitengebied 

 Adequate zorgvoorzieningen in overeenstemming met de zorgbehoefte (toevoeging 

van een sociale paragraaf aan het dorpsplan)  

 Verdere ontwikkeling duurzaamheid en duurzame energie (Vedel) 

 Verdere uitwerking Laren Fietsdorp met uitbreiding/verbetering van recreatieve routes 

Laren in 2020…. 
 
Wakker Laorne wil het dorpsplan tegen het licht houden om na te gaan wat nog op de agenda 
moet blijven om te realiseren, wat er misschien af kan en of er nieuwe dingen toegevoegd 
moeten worden. In deze snelle tijd zijn er mogelijk nieuwe inzichten en wensen waar we mee 
aan de slag moeten. Wakker Laorne heeft zelf een verlanglijstje gemaakt. De vraag is of u zich 
hierin als Larenaar kunt vinden. 
 
We vragen u om met ons mee te denken. Misschien mist u onderwerpen, of ervaart u overlast, 
onveilige verkeerssituaties? Laat het ons dan weten!  
We beloven niet dat we overal een oplossing voor hebben. Sommige zaken liggen buiten onze 
invloedsfeer. Wel beloven we u dat we ons uiterste best zullen doen om in overleg met u en de 
instanties een zo goed mogelijke oplossing te zoeken. 
 
U kunt ons bereiken op www.wakkerlaorne.nl. Daar vindt u de telefoonnummers van de 
bestuursleden. Ook kunt u online een formulier met uw bevindingen invullen of bellen met het 
secretariaat (Ria Schekman, tel. 0573-401512). Wij danken u al vast hartelijk voor uw reacties. 
 
 

 

http://www.wakkerlaorne.nl/

