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ALGEMENE JAARVERGADERING
VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

Datum:

dinsdag 22 maart 2011

Plaats:
Aanvang:

Dorpshuis “De Stek” Landhorst
20.00 uur

Agenda:
1. Opening en inleiding door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 27 April 2010.
3. Jaarverslag 2010.
4. Kasverslag 2010.
5. Goedkeuring begroting 2011.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Tiny Verhoeven, David Driessen, René
Kuunders. Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering bij de secretaris.
7. Verslag comité dierenweide “de Vrije Loop”.
8. Pauze, tevens inschrijving nieuwe leden.
9. Mededelingen vanuit het bestuur over het opstellen van een dorpsvisie
voor Landhorst.
10. College B&W; mogelijkheid tot stellen vragen vanuit de zaal.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Alle leden alsmede nieuwe leden van Vereniging Peelbelang Landhorst zijn
van harte welkom.
Het bestuur.
Secretaris René Kuunders
Tel: 06‐50507515
E‐mail : h.kuunders@peelbelang.nl

Notulen 64e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 27 April 2010.
Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

74 leden (waarvan 4 nieuwe leden)
25 leden
209 leden (peildatum 27‐04‐2010)

1. Opening.
Voorzitter Karel van der Velden heet allen, namens het bestuur van
Vereniging Peelbelang, van harte welkom op de 64e algemene
ledenvergadering.
Een speciaal woord van welkom voor het college van Burgemeester en
Wethouders van Gemeente Sint Anthonis. Deze jaarvergadering is het eerste
officiële optreden van onze nieuwe burgemeester Marleen Sijbers en
Wethouder Willy van Erp binnen onze dorpsgrenzen. Ook aanwezig zijn de 2
nieuwe ”Landhorster” Raadsleden dhr. John Heckathorn en mevr. Marian
Peeters‐van Gils.
Dhr. Van der Velden licht de ontwikkelingen bij stichting Leefbaarheid
Ouderen Landhorst toe. Zoals iedereen weet beheert deze stichting de
exploitatie van de ontmoetingsruimte in de Kievitshof, helaas draait men
nog steeds rode cijfers. Eind 2007 heeft de stichting LOL het PON (Provinciaal
Opbouworgaan Noord‐Brabant) in de arm genomen om naar mogelijke
oplossingen te zoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn in September
2008 gepresenteerd. Eén van de aanwezigen, dhr. Theo Mennen directeur
Thuiszorg en Zorgcentra van Pantein heeft recentelijk een subsidiepot
gevonden uit de AWBZ waaruit dergelijke ontmoetingsruimten financieel
ondersteund worden. Deze subsidie is opgebouwd uit 3 elementen te weten:
1) direct kostenvergoeding voor water, verwarming en elektriciteit, 2)
ondersteuning door een Steunpuntcoördinator van Pantein en 3) reservering
van een bedrag voor activiteiten. Het bestuur van stichting LOL is erg blij met
deze oplossing en heeft volop vertrouwen in de toekomst, het voornaamste
beleidspunt blijft het bieden van een mogelijkheid om mensen zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen goed uit te voeren.
Een verder punt van aandacht de komende jaren is de verwachte
bevolkingskrimp en hiermee samenhangende problematiek. Naar
verwachting zal er in onze gemeente een kleine groei plaatsvinden tot 2014,
hierna wordt een kleine daling verwacht tot aan 2024, in de periodes 2025‐

2034 en 2035‐2039 zal de verwachtte krimp nog verder toenemen. Voor
onze gemeente wordt verwacht dat het huidige aantal van 11.528 bewoners
af zal nemen tot 11.232 bewoners in 2025. Echter, de afname van het aantal
inwoners is niet het enigste probleem, vooral de leeftijdsopbouw baart enige
zorgen bij de beleidsmakers. De grafiek met de leeftijdsopbouw per 1 januari
2010 geeft een relatief groot aantal mensen weer in de leeftijdscategorie 40
tot 60 jaar, medio 2030 is de leeftijd van deze groep 60‐80 jaar, tegelijkertijd
wordt de groep jongeren niet veel groter.
Hieruit kan de conclusie getrokken worden: vergrijzing + ontgroening =
krimp.
De voornaamste reden om hierbij stil te blijven staan is de vraag of de groei
naar dorpen met ongeveer 1.000 inwoners er voor kan zorgen dat de
voorzieningen behouden kunnen blijven. Gezien het voorgaande is dit zeker
geen garantie, aannemelijk is wel dat meer inwoners makkelijker een
kritische massa vormen om de bestaande voorzieningen te gebruiken en
daarmee betaalbaar te houden. Voor Landhorst betekend dit dat Vereniging
Peelbelang Landhorst graag wil blijven bouwen. Werkgroep Woningbouw
Landhorst heeft daarom in januari 2010 wederom een enquête gehouden en
daarmee de woningbouwbehoefte vastgesteld. Opvallend was dat de vraag
naar huurwoningen toegenomen is, daarnaast is er nog steeds een behoefte
aan vrije kavels. Het voorstel van WWL is om dit jaar naast 3 tot 4
starterwoningen, huur of koop, ook 2 vrije kavels te verloten.
Tot slot kijken we nog even vooruit naar 2010. Komende maanden zullen
twee verenigingen stilstaan bij hun jubileum. De Fanfare en Slagwerkgroep
Landhorst gaat in het weekend van 29 en 30 mei hier volop de aandacht aan
geven. Ajola viert haar 50‐jarig bestaan op 2, 3 en 4 juli.
2. Notulen jaarvergadering 2009.
Dit jaar heeft iedereen in Landhorst de uitnodiging en de notulen gekregen
van de jaarvergadering 2009. Op deze wijze verwacht het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst de Landhorstse bevolking meer inzicht te
geven in de activiteiten van onze vereniging.
De notulen worden verder zonder enige op‐ of aanmerkingen door de
vergadering goedgekeurd. Voorzitter Karel van der Velden bedankt
secretaris René Kuunders voor de uitwerking van de notulen.
3. Jaarverslag 2009.
Bij de uitnodiging was tevens het jaarverslag 2009 toegevoegd. Ook het
jaarverslag wordt zonder op‐ of aanmerkingen door de vergadering

goedgekeurd. Voorzitter Karel van der Velden bedankt ook hiervoor
secretaris René Kuunders voor de uitwerking van het jaarverslag.
4. Kasverslag 2009.
De sheets van het kasverslag 2009 zijn door dhr. Michel Ditters toegelicht.
Dhr. Michel Ditters heeft enkele aanvullingen gegeven bij deze sheets
omtrent de inkomsten en de uitgaven. Zo is in afwachting van de nog te
ontvangen subsidies de Verkeersinfodag nog niet geheel afgerond en zijn er
dit jaar meer kosten gemaakt in de werkgroep kermis om een schiettent te
regelen. Vereniging Peelbelang Landhorst heeft ook bijgedragen in de
aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor “de Stek”. Als nieuwe
penningmeester heeft dhr. Michel Ditters weer een kasboek aangemaakt en
worden de reserveringen in de begroting meegenomen als kosten en niet
meer als uitgaven.
Aftredend lid van de kascommissie is mevr. Maria van Bakel. De
kascommissie 2010 zal bestaan uit: dhr. Maarten van de Berg en mevr.
Helmi van Crey. Dhr. Michel Ditters bedankt de kascommissie voor de
controle.
Er komen verder geen vragen of opmerkingen uit de zaal.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt penningmeester Michel Ditters
voor het uitwerken van het kasverslag.
5. Begroting 2010.
Dhr. Michel Ditters licht toe dat de “Inkomsten Gemeente” per 2010 met
€ 750,‐‐ zijn verhoogt door toewijzing hiervan uit het dorpsradenbudget.
De begroting wordt verder zonder op‐ of aanmerkingen goedgekeurd door
de vergadering. Voorzitter Karel van der Velden bedankt penningmeester
Michel Ditters voor het opstellen van de begroting.
6. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar is dhr. Karel van der Velden.
Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. Jan Geurts.
Door het bestuur wordt voorgedragen mevr. Ineke de Bruyn. Er hebben zich
bij het bestuur geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur is er van
overtuigd een goede kandidate gevonden te hebben. Er wordt altijd
getracht om in het bestuur een afspiegeling te krijgen van de Landhorster
bevolking. Met mevr. Ineke de Bruyn is de agrarische sector blijvend
vertegenwoordigd en ook het aantal vrouwelijk bestuursleden is hiermee
toegenomen.

De beide door het bestuur voorgedragen kandidaten worden met een
schriftelijke stemming en na controle door de kiescommissie met ruime
meerderheid gekozen. De kiescommissie bestond dit jaar uit dhr. Pierre
Reijnen en dhr. Bert van Bakel.
Voorzitter Karel van der Velden richt het woord tot aftredend bestuurslid
Jan Geurts:
Jan, je bent op 20 maart 2000 gekozen in het bestuur van Vereniging
Peelbelang Landhorst. Eerder vanavond hebben we stilgestaan met het
belang voor de leefbaarheid van het hebben van voorzieningen in een dorp.
In de periode waarin jij deel uit maakte van het bestuur is ten aanzien
hiervan het een en ander langs gekomen. Eind 2000 werd duidelijk dat de
zittingen van de Rabobank, die gehouden werden hier in De Stek, gingen
stoppen. In de jaren daarna is de peuterspeelzaal Dikkie Dik verplaatst naar
de basisschool en werd de Stek uitgebreid met een ruimte voor de jeugd.
Ook is in die jaren veel in het bestuur gesproken over de woningbehoefte
voor ouderen. En dit heeft geleid tot de bouw van de Kievitshof inclusief
Ontmoetingsruimte. Ook is in de periode dat je in het bestuur zat de
woningbouw in Landhorst Oost van start gegaan
In al die jaren Jan hebben we je leren kennen als een bestuurder die een
helder standpunt heeft en dit indien nodig ook goed beargumenteerd
verdedigd. Daarnaast was je altijd bereid om je handen uit de mouwen te
steken. Zo ben je bij alle Landhorst Mooi dagen actief geweest. Ook zorgde
je er voor dat we dan gebruik konden maken van je materiaal. Als lid van de
werkgroep Oranjecomité was je elke Koninginnedag bezig om de activiteiten
te begeleiden. Een ander voorbeeld is dat je ook de feestverlichting in en
rond de kerk mee ophing. Niet helemaal een ongevaarlijke klus, ook al lijkt
onze kerktoren niet zo hoog.
Wat misschien niet iedereen weet is dat Jan in zijn hele bestuursperiode vice‐
voorzitter is geweest van Vereniging Peelbelang Landhorst. En voor zover ik
heb kunnen nagaan de enige vice‐voorzitter die de Algemene
Ledenvergadering als voorzitter geleid heeft. Nog bedankt hiervoor.
Jan naast alle genoemde zaken zullen we je niet snel vergeten als
bestuurslid. We hopen dat je met plezier terugkijkt op deze periode en we
gaan er van uit dat je je inbreng blijft leveren als lid van Vereniging
Peelbelang Landhorst.

Dhr. Jan Geurts krijgt een kleinigheidje en een bos bloemen overhandigd
voor het thuisfront.
Dhr. Jan Geurts feliciteert mevr. Ineke de Bruyn met haar verkiezing en
wenst haar en de rest van het bestuur veel succes in de komende jaren. Jan
bedankt de leden voor het vertrouwen wat ze het afgelopen jaar in hem
gehad hebben en hij bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking
van de afgelopen jaren.
7. Verslag comité dierenweide “De Vrije Loop”.
Dhr. Piet van den Berg bedankt de voorzitter en neemt het woord.
Traditioneel werd ook dit jaar wederom op een uitermate vermakelijke
wijze verslag gedaan van de gang van zaken rondom de dierenweide.
“Ieder jaar is het de gewoonte geworden om tijdens de jaarvergadering
verslag uit te brengen van de dierenweide. Ook over 2009 is weer het nodige
te vertellen.
In het voorjaar heeft de werkgroep een laurierheg geplant als afscheiding
voor Garage Willems, dit was al jaren onze wens, maar toen Vereniging
Peelbelang Landhorst in 2008 de gehele kosten voor het hekwerk voor haar
rekening nam kon tezamen met het geld van de flessenactie van Jan Linders,
ook van 2008, de heg betaald worden en bleef er zelfs nog iets over. De
smalle strook tussen de 2 hekwerken is door het bedrijf Manders uit
Venhorst helemaal gratis los gefreesd. Daarna is door de vrijwilligers de heg
geplant onder leiding van Arie Arts (die nog echt werken gewend is). Mies
van de Ven en Arie Arts hebben de heg deze zomer wel veel water moeten
geven maar ze hebben wel voldoening van hun werk want alles is
aangegroeid. Over enkele jaren is de inkijk dan ook weg.
De werkgroep heeft in 2009 ook de beplating rondom de kerk gesnoeid en
bijgewerkt, hetzelfde is gebeurd aan de singels rondom de dierenweide en
het sportveld van de school. Een deel van dit werk wordt ook wel door de
IBN gedaan, maar die kunnen ook niet overal tegelijk zijn als het weer
daarvoor geschikt is.
De kosten voor de kleine en hobbybedrijven worden ook als maar duurder.
Zo kost de I&R registratie per rund € 32,26 en € 2,11 per rund. Het rund van
de dierenweide kost dus € 34,37 per jaar, ter vergelijking, bij een bedrijf met
100 runderen kost een rund € 2,43 per jaar. De kosten voor het ophalen van
kadavers is door het intrekken van de bijdrage van het Ministerie van
Landbouw meer dan verdubbeld. Voorheen waren de kosten voor het
afvoeren van een dode geit € 10,60, anno 2010 bedragen de kosten hiervoor
€ 21,22. Dit terwijl een levende geit maar € 15,‐‐ waard is. Dus beter gratis
levend afgeven dan dood laten gaan.

De kosten voor de dierenartsen blijven ook alsmaar stijgen, een bezoek met
een beetje medicijnen kosten € 87,33 incl. btw. Met ingang van 1 januari
2010 zijn we ook van dierenarts veranderd, eerst was het Wanroij, daarna
fusie met Mill, toen weer met Volkel. Nu gaan we naar Oploo, is ook nog
eens dichterbij.
Al jaren heb ik gezocht naar een penningmeester en administrateur voor de
dierenwei. Marco Nillesen die al jaren als vrijwilliger betrokken is bij de
dierenweide heeft met ingang van 1 januari 2010 mijn taak overgenomen.
Marco studeert in Utrecht Dierengeneeskunde aan de Universiteit, dit is
goed voor de toekomst, we hebben dan ook meteen een dierenarts.
Toch zal dit voor mij een verandering geven, vanaf 1964 was ik
penningmeester van de fok‐ en controlevereniging, bij de oprichting van
Comité Landhorst 50 werd ik ook gevraagd als penningmeester. Toen dat
feest voorbij was en de dierenweide geopend werd bleef ik nog steeds
penningmeester, secretaris etc. Later ben ik nog penningmeester van de KBO
geworden, ook alweer 10 jaar geleden, rekenen is altijd mijn hobby geweest,
maar dit jaar wordt ik 78 jaar en begin sommige dingen te vergeten dus
wordt het tijd om op te stappen, eigenlijk vind ik het wel jammer en zal ik
het best nog wel eens gaan missen. Van de KBO Brabant hebben we enige
jaren geleden een boekhoudprogramma gekregen, Ad Rijkers heeft dit
programma nu ook omgezet voor de administratie van de dierenwei. De
leiding van de werkgroep is al door Arie Arts overgenomen, de dagelijkse
verzorging van de dieren gebeurt nog altijd door Mies van de Ven. Mies is
ook al 75 jaar geworden en verzorgt nog steeds 2x per dag de dieren. Er
heeft zich een vrijwilliger gemeld voor enkele keren in de week, misschien
wordt dit meer, we wachten maar af.
Tot slot wil ik alle leden van de werkgroep en de donateurs bedanken voor
hun jaarlijkse bijdrage. Wie nog geen € 10,‐‐ per jaar kan missen en gebruik
maakt van het hondentoilet, het wandelpad rondom de dierenweide en wat
allemaal door de vrijwilligers aan werk verricht wordt mag geen recht van
spreken hebben. Alle vrijwilligers en donateurs nogmaals bedankt voor de
prettige samenwerking”.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt, namens Vereniging Peelbelang
Landhorst, de heer Piet van den Berg voor zijn mooie verslag en alle
vrijwilligers/‐sters voor hun inzet en medewerking. Als blijk van dank krijgt
dhr. Piet van den Berg een bloemetje en een enveloppe overhandigd.
Voorzitter Karel van der Velden spreekt de hoop uit dat dhr. Piet van den
Berg volgende jaar misschien toch de vergadering op kan leuken met
wederom een plezant jaarverslag van de dierenweide. Ook dhr. Mies van de

Ven wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de dierenweide die vanaf
1995 zorgt voor een aangename toegang tot landhorst.
8. Pauze en inschrijving nieuwe leden.
9. Mededelingen van het bestuur.
1. Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst bedankt Marian
Peeters voor haar inzet als correspondente van het Wanroijs Nieuws.
Marian vindt het leuk om te schrijven over een evenement, of andere
activiteiten die in Landhorst plaatsvinden, u kunt haar daar altijd voor
vragen.
2. 22 Mei wordt weer de Landhorst Mooi dag georganiseerd. Tijdens de
alweer 6e editie van Landhorst Mooi staan in elk geval de volgende zaken
op de lijst:
3. In het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst is een werkgroep
opgericht met de naam “Plein 65”. De naam verwijst naar het 65 jarig
bestaan van Landhorst. Deze werkgroep heeft als doel om te bekijken
wat de mogelijkheden zijn om het plein voor de kerk aan te passen. Deze
werkgroep is mede ontstaan naar aanleiding van de vraag van dhr.
Arnold de Wit vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering.
4. Graag willen we de AED Cursus onder uw aandacht brengen. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij mevrouw Anny Jordans, Heistraat 24. Het is
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten hoe te handelen wanneer
iemand plotseling een hartstilstand krijgt. Tijdens deze cursus wordt
uitgebreid uitgelegd hoe en wanneer te handelen. Cruciaal is dat binnen
6 minuten hulp geboden wordt. Voor de volledigheid nog het volgende,
in Landhorst hangen ondertussen 2 AED’s. Eentje hier bij “de Stek” en
één bij de kantine van MENOS.
5. Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst roept hierbij mensen
op om vrijwilliger te worden bij de Dierenweide. Vrijwilligers kunnen zich
opgeven bij de heer Mies van de Ven. Wij vragen u om dit serieus in
overweging te nemen. Het zou zonde zijn als de Dierenweide niet meer
die mooie plek in Landhorst blijven kan. Als u de Dierenweide wilt
ondersteunen kunt u ook Vriend worden van de Dierenweide. Jaarlijks
wordt dan een klein bedrag geïncasseerd waarmee u bijdraagt aan het
welbevinden van onze dieren. U kunt achter in de zaal uw naam en adres
achterlaten als u zich wil aanmelden als Vriend van de Dierenweide “de
Vrije Loop”.

6. De Nieuwjaarsontmoeting van 2011 wordt na rijp beraad in het bestuur
van Vereniging Peelbelang Landhorst gehouden op zondag 2 januari
2011. Noteert u deze datum in uw agenda.
7. Namens het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wil ik
iedereen bedanken die zich, op welke manier dan ook, inzet voor de
instandhouding van de leefbaarheid in Landhorst. Jullie maken Landhorst
tot wat het is!
10.College B&W.
Na de mededelingen van het bestuur geeft voorzitter Karel van der Velden
het woord aan het College van Burgemeester en Wethouders. Vereniging
Peelbelang Landhorst heeft een aantal vragen voorgelegd bij het College en
zij zullen daar waar mogelijk een antwoord op deze vragen geven.
Burgemeester Marleen Sijbers stelt zich voor:
“Marleen Sijbers geboren en getogen in het dorp Venray. Ondernemers
dochter van “Sijbers vd Kolenboer”. In het verleden werd wel eens gezegd
dat daar waar de grens van Limburg met Noord‐Brabant ligt de wereld
ophoudt, ik kan u vertellen dat de wereld daar pas begint. Ik heb een
afspraak gemaakt met de voorzitter om binnenkort een keer nader kennis te
komen maken om te weten hoe Landhorst ingericht is en om de bevolking
beter te leren kennen. Ik heb in Den Bosch gestudeerd en ben na wat
omzwervingen in Neerijnen terecht gekomen. Neerijnen is een vergelijkbaar
dorp met Landhorst, kleine kernen, groot agrarisch gebied. De laatste tijd
komen er veel mensen van “buitenaf” binnen, de cohesie ontbreekt dan
vaak. Nieuwe mensen willen een dergelijk dorp graag vaak houden zoals het
was en niet groeien. Mijn gezin en ik doen daar niet aan mee, wij willen geen
ontwikkelingen tegenhouden. De liefde voor de kleine kern zit er echt in. In
Neerijnen is veel nieuwbouw, op termijn worden er zelfs 180 woningen
gebouwd. Met interesse heb ik naar het verhaal van dhr. Piet van den Berg
geluisterd, ik krijg bijna de gedachte dat er voor € 800,‐‐ dieren verkocht
worden om zo voor € 800,‐‐ voer te kunnen betalen. Ik ben dan ook erg
benieuwd naar de dierenwei. Trudy Althuizen heeft ons allen al goed
ondersteund om de problemen te inventariseren en zal naar de toekomst toe
een goed contactpersoon zijn.”
Wethouder Willy van Erp stelt zich voor:
“Willy van Erp, 49 jaar oud, na een aantal jaren in de Gemeenteraad gezeten
te hebben ben ik nu sinds enkele weken Wethouder. Ik heb een agrarische
achtergrond, voorheen heb ik een melkveebedrijf en een vleeskuikenbedrijf

gehad. Mijn beide zoons hebben andere interesses en ik ben daarom dan
ook gestopt met het melkveebedrijf. Mijn partner runt het
vleeskuikenbedrijf. Daarnaast ben ik in het verleden instructeur geweest op
de “Praktijkschool Horst”. Ik heb de portefeuille “Mens”, in verleden
“Welzijn” toegewezen gekregen. In deze portefeuille vallen onder andere
wonen, leefbaarheid, leerlingenvervoer etc.
Leefbaarheid is een breed begrip, woningbouw kan bijdragen in leefbaarheid
echter woningbouw alleen levert geen leefbaarheid op. Gezien de korte
inwerkperiode neemt dit jaar Wethouder Jeroen Willems het beantwoorden
van de vragen voor zijn rekening.”
Wethouder Jeroen Willems stelt zich voor:
“Jeroen Willems, sinds 1,5 jaar Wethouder in opvolging van Wethouder
Pierre Bos die Burgemeester geworden is in onze buurgemeente Boekel. Ik
ben geboren en getogen in Oploo en heb voordat ik Wethouder werd 2,5
jaar in de Gemeenteraad gezeten. Gekscherend werden de nieuwe
wethouders al omschreven als “de Kippenboer en de Tuinkabouter”.
Door voorzitter Karel van der Velden is tijdens de inleiding al gesproken over
de verwachtte krimp in onze Gemeente. Laten we ons hierdoor echter niet
“te bang” maken, maar laten we dit zien en aanpakken als een kans.
Gezamenlijk zijn we hiervoor verantwoordelijk, de Gemeente is hierover dan
ook in gesprek met de dorpsraden. Samen moeten we zorg dragen voor de
leefbaarheid.
Tijdens het verloop van deze vergaderingen hebben we al een aantal foto’s
langs zien komen van zaken die niet geheel goed gegaan zijn. Ik beloof u dat
wij volgend jaar ook zullen zorgen voor foto’s maar dan van zaken die wel
goed gegaan zijn.”
10.1. Stand van zaken MOB Complex Boompjesweg?
Er is een intentieovereenkomst getekend met de provincie over de
overname van het MOB Complex aan de boompjesweg. Een voorwaarde
hiervan is dat het MTM onderdak geboden wordt en dat er verdere invulling
gegeven wordt aan een regionaal agrarische bedrijventerrein. Een aantal
weken geleden was er in het provinciehuis een presentatie over de plannen,
helaas was de verantwoordelijke ambtenaar van Gemeente Sint‐Anthonis
verhinderd. De overdracht is nog niet officieel afgerond omdat de provincie
nog niet aan alle voorwaarden invulling gegeven heeft (zoals onder andere
het agrarische bedrijventerrein).

10.2. Stand van zaken MOB Complex 2e Stichting?
Het is een hele tijd stil geweest rondom de overname van het MOB Complex
door Bronlaak. Onlangs is er weer contact geweest en men gaat nu kijken of
er kansen zijn om deze locatie verder te ontwikkelen. Mocht dit negatief
uitvallen dan zal ook dit MOB Complex naar alle waarschijnlijkheid
teruggegeven worden aan de natuur.
10.3. Stand van zaken Speeltoestellenbeleid?
In November 2009 is er door de Gemeenteraad een bepaalde ambitie
uitgesproken richting het College: “Zoek geld!”. Er wordt nu
geïnventariseerd hoe de speelplaatsen verder ingericht kunnen worden, de
speeltoestellen moeten aangepast zijn aan de doelgroep. Ook de
“informele” speelplaatsen komen aan bod.
10.4. Kwaliteit wegen bebouwde kom Landhorst?
De kwaliteit van de wegen in de bebouwde kom Landhorst is onlangs ook al
aan bod gekomen tijdens het de politieke bijeenkomst van het CDA in de
ontmoetingsruimte. De Gemeente is op diverse plaatsen bezig met
wegenbeheer. Er moet door De Gemeente nog beoordeeld worden
wanneer Landhorst precies aan de beurt is, de correcte datum wordt nog
gecommuniceerd richting het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst.
10.5. Stand van zaken naamgeving “Lekerseweg”?
In de Gemeente Sint Anthonis is het beleid om geen straatnamen toe te
kennen aan straten en wegen waar geen mensen aan wonen.
Dhr. Herman de Klein vraagt zich af waar deze weg precies ligt.
Dhr. Jo Aben antwoordt hierop: Deze weg ligt tegenover Toon vd Ven en
loopt door richting het kanaal. De officiële naam van deze weg is
“Ganzenweg”. Met het plaatsen van 3 straatnaambordjes is het in principe
opgelost.
Dhr. Huub Rijkers attendeert de aanwezigen van het College B&W erop dat
het niet geven van straatnamen in strijd is met het beleid van de
hulpdiensten.
Vereniging Peelbelang Landhorst zal verder contact houden met de
gemeente hoe hiermee verder te gaan.
10.6. Voortgang bouwplannen in Landhorst?
In Landhorst‐Oost is zeker nog voor 2 tot 4 jaar ruimte voor uitbreiding. De
Gemeente is verder in intensief overleg met Vereniging Peelbelang
Landhorst hoe we daarna verder kunnen met de uitbreiding van Landhorst.

10.7. Aanpak Wildcrossers?
Burgemeester Marleen Sijbers:
Er is hierover contact geweest in het politieoverleg. In 2010 wordt een grote
actie op poten gezet met medewerking van Politie, Marechaussee en
aangrenzende gemeentes. Toch is er het verzoek vanuit Politie om dagen,
tijdstippen, vertrekpunten en/of verzamelplaatsen door te geven.
Verder vraagt ze zich af hoe het staat met de mogelijke crossbanen in de
gemeente.
Dhr. Karel van der Velden adviseert om hierover in contact te treden met de
doelgroepen, verschillende crossbanen zijn “illegaal” geworden, dus tot die
tijd voor de Gemeente ook lastig om beleid te maken.
Na vragen uit de zaal over het anoniem melden van zaken via bijvoorbeeld
internet geeft Burgemeester Marleen Sijbers aan dit te willen overleggen
tijdens het komende politieoverleg.
Dhr. Marcel Rijkers geeft aan dat er ook regelmatig gereden wordt op
zandwegen en overige wegen waar dit gewoon toegestaan is.
Burgemeester Marleen Sijbers bevestigd dit, echter geeft wel aan dat als het
niet naar behoren gaat men de mensen nog altijd aan kan spreken op hun
fatsoen en gedrag. Aanpakken en sanctioneren gaat in dat geval inderdaad
niet.
Dhr. Wim Lucas vraagt zich af waarom het zo moeilijk is om iemand te
pakken te krijgen, de motoren hebben immers allemaal een kenteken.
Burgemeester Marleen Sijbers: Als u het gezien heeft is dit niet rechtsgeldig,
de Politie moet dit gezien hebben. Problemen gaan “over” de
gemeentegrenzen heen, groepen verplaatsen zich razendsnel, ondanks alle
inspanningen wil ik niet de illusie wekken dat alles dit jaar opgelost is.
Vanuit de zaal wordt al geadviseerd om de actie te houden op een zondag
tussen 9.00 uur en 14.00 uur en dat een mogelijke startplaats tegenover de
kerk in Handel is.
Dhr. Jos Schilderink heeft zelf ervaren hoeveel schade er aangericht kan
worden, één van zijn beste koeien heeft een complete speen verloren. Op
een gegeven moment heeft hij aan zijn pikkeldraad een enveloppe
gevonden met daarin een brief met de opmerking als hij graag de crossers
wilde spreken ze bij “’t Stuupke” in Boekel te vinden zijn.
Voorzitter Karel van der Velden beëindigd dit onderwerp door aan te geven
dat we blij mogen zijn met de beweging die gemaakt wordt en dat iedereen
nu weet hoe zij mee kunnen helpen aan het bestrijden van deze
problematiek.

10.8. Stand van zaken verlichtingsplan bebouwde kom Landhorst?
10.8.1.
Algemeen verlichtingsplan?
LED Verlichting wordt door de Gemeente beoordeeld. Op het moment
armaturen vervangen moeten worden dan wordt LED verlichting zeker
overwogen.
De Gemeente is op bezoek geweest in de gemeente Bernheze en heeft
daar een aantal mogelijkheden van verlichting bekeken. Opvallend vond
men dat LED verlichting aanzienlijk minder “strooilicht” geeft.
Dhr. Jos Schilderink meldt dat er al zeker 4 maanden lampen kapot zijn
en dat er ook verschillende lampen “in de bomen” verdwijnen.
Wethouder Jeroen Willems gaat nog beoordelen of het snoeiplan dan
wel naar behoren uitgevoerd is.
Dhr. Karel van der Velden vult aan dat we dit binnenkort tijdens de
dorpsschouw zeker weer aan bod zullen laten komen.
10.8.2.
Dubbele armaturen bij De Quayweg?
De afschrijvingstermijn van de armaturen bedraagt 20 jaar. Wanneer de
armaturen in Landhorst vervangen mogen worden heeft men zo niet
paraat en men komt daar nog op terug. Bij het vervangen van armaturen
zal er ook voor de Quayweg naar een passende oplossing gekeken
worden.
10.8.3.
Lamp bij MENOS?
De Gemeente heeft een aantal test gedaan en daaruit geconcludeerd dat
de lamp bij MENOS wel degelijk aangesloten is op het openbare lichtnet.
Dhr. Gerard Willems is ervan overtuigd dat de lamp nog steeds door
MENOS betaald wordt, misschien heeft de Gemeente gekeken naar de
verkeerde lamp? De lamp welke door MENOS betaald wordt is de lamp
welke bij het fietsenrek staat. De Gemeente gaat dit nogmaals
beoordelen.
10.9. Ervaring LED verlichting op De Quayweg ter hoogte van “de
Waterval”?
Er wordt een foto getoond van de reflectoren / LED knipperlichten welke in
de bocht op de Quayweg ter hoogte van “de Waterval” aangebracht zijn. In
eerste instantie zijn deze aangebracht als een pilot‐project bij een te lage
verwerkingstemperatuur.
Op dit moment brandt er maar liefst één van alle aangebrachte
knipperlichten. Vereniging Peelbelang Landhorst is er van overtuigd dat
deze lampen werkelijk een uitkomst zijn als ze werken en verwacht dan ook
dat er weer knipperlichten aangebracht worden in deze bocht.

10.10. Kermis.
Afgelopen November is er een “kermissenavond” georganiseerd door de
Gemeente. De kermissen staan in onze gemeente (net zoals bij vele kleine
gemeenten in Nederland) erg onder druk, er is voor de kermisexploitanten
nauwelijks nog iets te verdienen. De grote vraag is en blijft “hoe kunnen we
de kermis nieuw leven inblazen?”. De Gemeente is hier volop mee bezig. In
Landhorst heersen in principe dezelfde problemen, het is hier echter wel zo
dat de kermis door Vereniging Peelbelang Landhorst georganiseerd wordt.
10.11. Privatisering sportverenigingen.
Er is met betrekking tot de privatisering regelmatig overleg met de
verenigingen hoe men verder vorm kan geven aan de privatisering. Op dit
moment is men aan het beoordelen hoe en of het model van gemeente
Boxmeer gehanteerd kan worden. Dit model ondervangt een aantal
problemen, er wordt geld verstrekt voor onderhoud en om een “reserve” op
te bouwen, dit model is dus redelijk gecontroleerd.
Dhr. Huub Rijkers stelt de vraag of de privatisering nu alleen betrekking
heeft op MENOS of ook op de tennisvereniging en Ajola.
Wethouder Jeroen Willems: Er is nu één sportpark dus Landhorst vormt al
een uitzondering, zo vormt Stevensbeek ook een uitzondering. In eerste
instantie heeft dit dan ook alleen betrekking op MENOS.
Mevr. Rita Loeffen vraagt of er ook gekeken gaat worden naar de aanleg van
sportvelden met kunstgras, veel omliggende verenigingen stappen al over
naar kunstgras.
Wethouder Jeroen Willems geeft aan dat hier nog niet over nagedacht is
maar dat men dat nu zeker zal gaan beoordelen.
11. Rondvraag.
Dhr. Ad Rijkers: Wat houdt Landhorst Mooi precies in en waar houdt
Landhorst precies op? Vorig jaar ben ik begonnen met het opruimen van
rotzooi in de straten van Landhorst. Ik heb verder niemand gezien die
deelnam aan Landhorst Mooi. Ik ben vervolgens naar huis gereden en heb
alles platgereden met de tractor en alles gescheiden ingezameld.
Reactie dhr. Karel van der Velden: Ad toch heel erg bedankt, ga vooral zo
door! Echter Landhorst Mooi is een ander initiatief als “Nederland Schoon”.
We willen niet richting het opruimen van Landhorst maar het verfraaien van
Landhorst op projectbasis.
Reactie dhr. Ad Rijkers: toch wil ik iedereen verzoeken om zijn eigen rotzooi
op te ruimen.

Dhr. Fons de Kleijne: De dienstverlening van Gemeente Sint Anthonis mag af
en toe wat beter. Onlangs was ik om 16.00 uur bij de Gemeente en stond er
een lange rij bij het loket, de mensen achter het loket waren met van alles
druk bezig maar niet met het helpen van de mensen die stonden te
wachten.
Reactie Wethouder Jeroen Willems: we zullen dit zeker aan gaan pakken!
Mevr. Dietje Hagen – de Val: “Binnen” de Kievitshof wordt alles keurig
verzorgt maar de entree ziet er soms schandalig uit, ook de parkeerplaats is
soms een zooitje.
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit signaal zullen wij doorgeven richting
Pantein.
Mevr. Dina Schilderink: We zouden graag zien dat de koepels van de entree
van het WoZoCo beter gereinigd worden.
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit wordt betaald door Pantein, voor een
“x”‐bedrag per jaar verzorgt Pantein dergelijke werkzaamheden. Indien we
meer willen zal dit waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de
servicekosten.
Dhr Gerrit van den Heuvel: Bij de glasbakken worden wel eens grote stukken
glas, porselein etc aangetroffen, verder is er vaak ook veel rotzooi rondom
de glasbak.
Reactie dhr. Karel van der Velden: ook hier geldt, net zoals in het verhaal
van dhr. Ad Rijkers van zojuist, “ruim je eigen rotzooi op”. Indien delen niet
in de glasbak passen of er niet in thuis horen breng dit dan naar de
milieustraat, dit is ieders eigen verantwoordelijkheid.
Reactie Wethouder Jeroen Willems: Het afgelopen jaar zijn er aanpassingen
geweest aan de milieustraat. Binnen nu en 2 jaar wordt de groenstraat
aangepakt in overleg met het RMB, ook de locatie van de groenstraat wordt
dan beoordeeld. Verdiept aanleggen van de milieustraat is niet toegestaan
in verband met o.a. de Arbo‐richtlijnen, men zou bij een verdiept
aangelegde milieustraat in de containers kunnen vallen. Gemeentes die nu
beschikken over een verdiept aangelegde milieustraat zullen dit
waarschijnlijk weer om moeten gaan bouwen.
Dhr. Wim Lucas: In de winter liep ik langs de kerk en toen lag daar iemand
met een gebroken arm. Wie is er verantwoordelijk voor het strooien in dit
gebied?

Reactie dhr. Karel van der Velden: Via het Platform Lokale Veiligheid en
vanuit Vereniging Peelbelang Landhorst hebben we het verzoek ingediend
om IBN‐ers in te zetten bij extreme sneeuwval. Dit wordt door de Gemeente
nog verder beoordeeld. Er is vorig jaar al een zoutstrooibak geplaatst bij het
Kievitshof en iedereen is uiteraard vrij om deze te gebruiken.
Dhr. Johan van Crey: Hoe staat het met een eventuele verbindingsweg van
de A50 naar de A73?
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit is een onderdeel van plannen op de
lange termijn. De Volkelseweg wordt al aangepast, over de Gemertseweg is
nog niets bekend, ook de termijn waarop iets bekend zou moeten worden is
nog niet bekend. De Provincie heeft dit op een prioriteitenlijst staan maar
meer weten wij ook nog niet.
Dhr. Harry Schilderink: Wat gaat er gebeuren met al dat snoeiafval bij de
visvijver?
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit stoort ons als bestuur van Vereniging
Peelbelang Landhorst ook, onlangs heeft er een versnipperaar gestaan en is
alles afgevoerd. Het beleid is nu om eigen (particulier) snoeiafval af te
voeren naar de milieustraat.
Reactie dhr. Frans Takken: Dit is een fout van de Gemeente, die brengt
namelijk al het snoeihout hier naar toe.
Reactie Wethouder Jeroen Willems: Het snoeihout wordt nu verzameld en
hiervoor zijn nu contracten. Er zijn echter toch wat ontwikkelingen om dit
op een andere manier te gaan doen in de toekomst, deze worden op dit
moment verder onderzocht.
Dhr. Frans Takken: Kunnen de bladmanden 14 dagen langer blijven staan, bij
ons in de straat (de Quayweg) staan veel eiken en die dragen het blad
langer.
Reactie Wethouder Jeroen Willems: Helder, dit nemen we mee.
Reactie dhr. Karel van der Velden: we zullen dit item ook terug laten komen
in onze nieuwsbrief.
Dhr. Ad Rijkers: De wildcrossers moeten bij de kanaaldijk door een poortje
en rijden dan dus vrij langzaam. Als ik foto’s maak van de kentekens van de
wildcrossers en deze door stuur naar de politie kunnen/doen zij er dan wat
mee.
Reactie Burgemeester Marleen Sijbers: dat weet ik niet, ik kan dit natuurlijk
wel voorleggen bij de politie.

Reactie dhr. Karel van der Velden: duidelijk mag zijn dat iedere
informatiebron welkom is.
12.Sluiting.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt mevr. Ria Barten en mevr. Ans
Rijkers voor de hulp in “de Stek” en verder bedankt hij het College van
Burgemeester en Wethouders alsmede contactambtenaar mevr. Trudy
Althuizen – van Eck en verder alle aanwezigen voor zijn of haar inbreng
tijdens deze vergadering.
Burgemeester Marleen Sijbers bedankt nogmaals iedereen en vind het
prettig dat we op deze manier een discussie kunnen voeren zodat men weet
wat er leeft en men aan oplossingen kan gaan werken.
Na iedereen een wel thuis te wensen wordt het officiële gedeelte om 23.05
uur afgesloten.

Vereniging Peelbelang Landhorst.
Secretaris René Kuunders

JAARVERSLAG 2010 VERENIGING PEELBELANG LANDHORST.
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst weer diverse keren vergaderd. 1x de algemene
ledenvergadering, 10 x de bestuursvergadering en ook de
werkgroepen / commissies zijn diverse malen bij elkaar gekomen.
3 januari ’10

Nieuwjaarsontmoeting in dorpshuis “de Stek”.

22 mei ’10

Landhorst mooi.

2, 3 en 4 Juli ‘10

Jubileum weekend Ajola 50 jaar.

15 Juni ‘10

Toon en Riek Bontrup‐Vloet 50 jaar getrouwd

28 Juni ’10

H. Paulusviering.

2 – 5 oktober ’10 Kermis
17 Oktober ’10

25 jarig jubileum Fanfare en Slagwerkgroep
Landhorst

21 November ’10 Intocht Sinterklaas
23 November ’10 Verenigingenavond.
• Er wordt een H. Mis opgedragen voor de leden en overleden
leden van Vereniging Peelbelang Landhorst.
• Tot slot iedereen bedankt die in het afgelopen jaar heeft
bijgedragen aan het wel en wee van Landhorst, uw hulp blijft
ook in de toekomst noodzakelijk.
Vereniging Peelbelang Landhorst
Secr. René Kuunders
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