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Agenda:
1. Opening en inleiding door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 22 Maart 2011.
3. Jaarverslag 2011.
4. Kasverslag 2011.
5. Goedkeuring begroting 2012.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Tiny Verhoeven.
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Michel Ditters & Mevr. Yvonne Bontrup
Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst heeft besloten om het
bestuur niet aan te vullen naar 7 bestuursleden.
7. Verslag comité dierenweide “de Vrije Loop”.
8. Pauze, tevens inschrijving nieuwe leden.
9. Presentatie Dorpsvisie door dhr. Peter Abels (Schrijver Dorpsvisie en
Stedenbouwkundige)
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 65e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 22 Maart 2011.
Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

82 leden
21 leden
213 leden (peildatum 22‐03‐2011)

1. Opening.
Voorzitter Karel van der Velden heet allen, namens het bestuur van Vereniging
Peelbelang, van harte welkom op de 65e algemene ledenvergadering.
“Dames en Heren,
De inleiding van de jaarvergadering is een mooi moment om een aantal actuele
onderwerpen te behandelen en ontwikkelingen in een perspectief te plaatsen.
Verleden, heden en toekomst, in deze volgorde gaan we een aantal zaken
bekijken.
Kijkend naar het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat er veel gebeurd is in
Landhorst. Afgelopen jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, de
uitkomst daarvan was dat er maar liefst 10 nieuwe raadsleden zijn van de in totaal
15 raadsleden. Twee raadsleden komen uit Landhorst. Tijdens de vorige
jaarvergadering hebben we al kennis kunnen maken met de nieuwe Burgemeester
en de leden van het nieuwe College. Met zoveel nieuw elan in het
gemeentebestuur en de gemeenteraad is onze Gemeente klaar voor de komende
tijd. Daarnaast zijn er steeds meer en ook steeds duidelijker signalen te zien die
een verregaande regionale samenwerking als uitkomst lijken te hebben. Dit hoeft
voor een dorp als Landhorst geen nadelige gevolgen te hebben, maar het wordt
niet makkelijker om politiek draagvalk te vinden voor behoud van voorzieningen.
Terugkijkend naar het verleden doe je ook om zaken die gespeeld hebben niet te
vergeten. Voor het afgelopen jaar geldt dat zeker. In 2010 heeft Landhorst de
feestelijkheden van twee jubilerende verenigingen mee mogen maken. Ajola
vierde haar 50 jarig bestaan en de Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst vierde hun
25 jarig bestaan. De activiteiten die door zowel Ajola als de Fanfare en
Slagwerkgroep Landhorst georganiseerd zijn laten zien dat er voldoende kwaliteit
is om grote evenementen te organiseren.
Terug naar het heden. De laatste weken zien we over de wereld dingen die later
terug gaan komen in de geschiedenisboeken. Daarnaast leven we in economisch
uitdagende tijden. De financiële crisis lijkt voor sommige niet al te diepe sporen na
te laten, tegelijkertijd zien we dat het voor anderen juist erg moeilijk is. Voor veel
bedrijven zijn de flink aangetrokken prijzen op de grondstoffenmarkt en het
achterblijven van de opbrengstprijzen een erg onzeker uitgangspositie om een
goede toekomst tegemoet te gaan. Dit heeft consequenties voor zowel de
nationale als regionale economische ontwikkeling. Regionaal wordt onderzocht of
verdere samenwerking kansen biedt. Samenwerking op vele gebieden in de

Noordelijke Maasvallei kan perspectief bieden. In de Gemeente is een
bezuinigingsronde aangekondigd. Welke impact deze bezuinigingen gaan krijgen
is nog niet duidelijk, wel zeker is dat er meer bezuinigingen zullen volgen.
De Toekomst, afgelopen tijdens de algemene ledenvergadering van VPL een
globaal beeld geschetst van de gevolgen van de te verwachten krimp in onze
Gemeente en Landhorst. De gevolgen van krimp leiden ertoe dat er politieke
keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes kunnen consequenties gaan hebben
voor de leefbaarheid in kleine kernen. Het aantal en de omvang van voorzieningen
kan hierdoor gaan veranderen. Het bestuur van VPL is afgelopen jaar begonnen
om te kijken hoe hier op ingespeeld kan worden. Dit heeft ertoe geleidt dat er een
Dorpsvisie opgesteld gaat worden. Met de Dorpsvisie wordt enerzijds onderzocht
waar nieuwbouw in Landhorst na 2014 plaats kan vinden. Anderzijds is het nodig
om de leefbaarheid te borgen door te kijken naar de aanwezige en eventueel
nieuwe voorzieningen. Het maken van de Dorpsvisie is een proces waarbij zeker
ook alle inwoners van Landhorst een actieve bijdrage kunnen leveren.
Tot slot wil ik nog één onderwerp met u bespreken. Vorig jaar is in Januari weer de
woningbouwbehoefte enquête gehouden. De uitkomst was voor de Werkgroep
Woningbouw Landhorst helder. Nog in 2010 zou er een informatieavond en loting
gehouden worden om uiteindelijk 6 woningen te kunnen gaan bouwen in 2011.
Helaas is gebleken dat deze planning niet gehaald is. Dit is erg vervelend en kan,
door veranderde procedures opgesteld door de overheid, gevolgen hebben voor de
mensen die graag een huis in Landhorst willen gaan bouwen. De maximale
hypotheek kan behoorlijk minder worden. Door de fusie van de woningstichtingen
Mooiland Maasland en Pantein zal het bouwen van huurwoningen voorlopig niet
aan de orde zijn. Uit een gesprek met iemand van de woningstichting werd
duidelijk dat wanneer alle seinen op groen staan het zomaar 2016 tot 2018 is
voordat deze woningen ook echt gebouwd gaan worden. Aan de andere kant
komen de eerste signalen van de woningstichting Mooiland‐Maasland, dat zij
bijdrage aan leefbaarheid in kleine kernen willen leveren.
Bedankt voor uw aandacht.”
2. Notulen jaarvergadering 2010.
Dit jaar heeft iedereen in Landhorst de uitnodiging en de notulen gekregen van de
jaarvergadering 2010. 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 2010.

Bij de uitnodiging was tevens het jaarverslag 2010 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 2010.
De sheets van het kasverslag 2010 zijn door dhr. Michel Ditters toegelicht.
Dhr. Michel Ditters heeft enkele aanvullingen gegeven bij deze sheets omtrent de
inkomsten en de uitgaven. Zo wordt er vanaf dit jaar gebruik gemaakt van
“overlopende kosten”, dit zijn bijvoorbeeld kosten die gemaakt zijn in 2010 maar
die pas in 2011 betaald kunnen worden.
Dhr. Jo Aben stelt de vraag of er in de post “verzekeringen” ook verzekeringen
opgenomen zijn met betrekking tot de dierenweide. Dhr. Michel Ditters bevestigd
dit, met name de kosten voor de brandverzekering zijn aan de hoge kant.
Verder licht dhr. Michel Ditters nog toe dat er afgelopen jaar wat
onduidelijkheden geweest zijn omtrent de inning van de contributie van de
Dierenweide en van Vereniging Peelbelang Landhorst, door een ongelukkige
keuze van de omschrijving van de afboeking heeft dit bij enkelen wat vragen
opgeleverd. Tevens wordt de mededeling gedaan dat voortaan de contributie
eerder in het jaar afgeschreven zal gaan worden.
Dit jaar is de kas gecontroleerd door de zittende kascommissie bestaande uit
mevr. Helmi van Crey en dhr. Maarten van den Berg. Dhr. Maarten van den Berg
geeft aan dat men zowel de kas van Vereniging Peelbelang Landhorst alsmede de
kas van de Dierenweide gecontroleerd heeft en dat men geen onrechtmatigheden
aangetroffen heeft.
Aftredend lid van de kascommissie is Dhr. Maarten van de Berg. De kascommissie
2011 zal bestaan uit: dhr. Peter Verhoeven 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 2011.
Dhr. Michel Ditters licht toe de begroting 2011 toe. Deze is grotendeels gelijk
gehouden met de realisatie van 2010, opgemerkt wordt dat de post werkgroepen
lager ingezet zijn. Verklaring hiervoor is dat de post werkgroepen in de begroting
vaak als sluitpost genomen wordt.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
6. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Tiny Verhoeven, dhr. David Driessen en
dhr. René Kuunders.

De drie zittende kandidaten worden met een schriftelijke stemming en na
controle door de kiescommissie met ruime meerderheid gekozen. De
kiescommissie bestond dit jaar uit dhr. Jo Aben en dhr. Jos de Kleijne.
7. Verslag comité dierenweide “De Vrije Loop”.
Dhr. Piet van den Berg kon dit jaar vanwege gezondheidsredenen helaas niet
aanwezig zijn, hij heeft echter wel de moeite genomen om het verslag van het
Comité Dierenweide over het jaar 2010 voor te bereiden. Dhr. Michel Ditters
heeft dit vervolgens voorgedragen.
“In 2010 heeft dhr. Marco Nillesen de administratie en het penningmeesterschap
overgenomen. In Januari 2011 kwam Marco met een mooi jaarverslag en met de
vraag of iemand dit verslag toe wilde lichten tijdens de jaarvergadering van VPL,
Marco kan namelijk zelf niet aanwezig zijn omdat hij dan in Utrecht vertoefd, er is
toen maar ja gezegd want Marco moeten we zeker te vriend houden, over enkele
jaren is hebben we misschien wel een goedkope dierenarts.
Ondanks de stijgende kosten is er in 2010 toch nog wat winst gemaakt, dit komt
wel door het grote aantal nieuwe leden. Er is een huis aan huis verzoek gedaan bij
de nieuwe inwoners van Landhorst en die zijn bijna allemaal donateur van de
Dierenweide geworden. Iedereen die gebruik maakt van het wandelpad wat door
de vrijwilligers onderhouden wordt zou eigenlijk lid moeten worden van de
dierenweide. Andere inkomsten zijn ook de bijdrage van Vereniging Peelbelang
Landhorst, die een gedeelte van het onderhoud zoals verf voor de gebouwen en de
verzekeringen betaald. Zonder subsidie van de Gemeente of Rabobank kan de
Dierenweide toch nog blijven bestaan, dit wordt echter wel steeds moeilijker. Om
subsidie van de Rabobank te krijgen moet de vereniging statuten hebben en
ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van Vereniging
Peelbelang Landhorst is hiervoor een oplossing aan het zoeken. (Opmerking: dhr.
Michel Ditters deelt hierna mede dat Vereniging Peelbelang Landhorst
ondertussen een oplossing gevonden heeft. De dierenweide is ingeschreven bij de
KvK en is nu een officiële vereniging. Hierdoor kan er naar alle waarschijnlijkheid
meer subsidie verworven worden, het bestuur heeft dit in onderzoek).
De inkomsten in 2010 waren € 2386,27 waarvan contributie leden € 1649,71,
verkoop van dieren € 410,‐‐, rente bank € 23,66 en overige inkomsten € 302,90.
De uitgaven in 2010 waren € 2093,88 waarvan de grootste posten bestaan uit
voerkosten € 605,40, bedrijfsgoederen € 332,50, dierenarts € 317,05, kunstmest
en zaaizaad € 150,40, loonwerk € 140,69, stroomkosten € 132,60, Rendac afvoer
kadavers €117,77, bankkosten € 107,93, I&R registratie € 98,82 en overige
uitgaven € 90,72. Het resultaat was hierdoor € 292,39 positief.
De voerkosten € 605,40 was voor het kopen van 5 ton voederbieten, hooi en
brokken bij de Boerenbond. De dierenartskosten in 2010 waren hoog, dit kwam
door een keizersnede bij een geit, de euthanasie van een schaap (baarmoeder

gescheurd) en verder nog onderzoek mestmonster ivm diarree, ontwormmiddelen
etc.
De kosten voor kunstmest en zaaizaad bestond voor een belangrijk deel uit
maïszaad, dit is overigens voor 2 jaar genoeg. De kosten voor loonwerk is relatief
laag, veel loonwerk wordt ook nog gratis door vrijwilligers gedaan, zoals maïsland
frezen, ploegen, hooi schudden, vervoer hooi etc.
Afvoeren van kadavers door Rendac bedroeg dit jaar € 117,77, het ophalen van
bijvoorbeeld een dode geit kost meer dan dat 2 levende geiten waard zijn, de dood
is de laatste keer om er iets aan te verdienen (ook bij de mens).
Bankkosten € 107,93, zijn erg hoog, we blijven hopen dat dit in de toekomst
veranderd. Ook de I&R registratie is duur, door dubbele oormerken met chip bij
schapen en geiten. Hierdoor wordt de afvoer van kadavers weer extra moeilijk en
duur.
In 2010 is door de vrijwilligers weer flink gesnoeid, niet alleen de singel langs het
wandelpad van de dierenweide maar ook de singel rondom het sportveldje van de
lagere school en de singel langs het hondentoilet zijn opgesnoeid. Door mee te
doen met de inzameling van Land van Cuijck en Boekel kan men op een goedkope
manier van het snoeihout afkomen. Dit geldt echter niet voor coniferen,
bladhoudende takken en naaldhout, toch zijn er in een aantal Gemeente weer
stookontheffingen verleend. Waarom kunnen de Gemeenten niet beter
samenwerken?
De werkgroep van de dierenweide wordt helaas steeds kleiner, mensen worden
ouder, kunnen niet goed meer werken, vertrekken of gaan dood. Jarenlang hebben
de vrijwilligers in Landhorst alles schoon gehouden rondom de Dierenweide, de
kerk en bij de school. Dit wordt toch steeds moeilijker maar toch komen er in
Landhorst steeds meer 65‐plussers, misschien zijn er toch nog wel enkele mensen
die een beetje tijd over hebben voor vrijwilligerswerk? Het meeste werk wordt nu
gedaan door Mies van de Ven en Arie Arts, voor de verzorging van de dieren heeft
Mies hulp gekregen van Willy Thijs en Nelly Bontrup‐Jordans. Ook Marco Nillesen
helpt mee als hij thuis is, maar door de week woont hij in Utrecht.
Bij goed weer wordt er iedere maandag voormiddag door de werkgroep gewerkt,
vanaf 9.00 uur beginnen we met bladruimen, snoeien, schoffelen etc. Om 10.30
uur wordt er koffiegedronken in of bij de ontmoetingsruimte, Vereniging
Peelbelang Landhorst betaald dan de koffie.
Het Comité Dierenweide bestaat uit de volgende personen: Voorzitster Monique
van Daal, Secretaris en Penningmeester Marco Nillesen, lid Mies van de Ven en lid
Harrie Verberk.
Eén maal per jaar komt het Comité met de werkgroep en een afvaardiging van het
bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst bijeen met koffie en gebak, op die
avond worden de werkzaamheden van het nieuwe jaar besproken en worden er
nieuwe plannen gemaakt.

Tot slot wil ik namens het Comité het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst en alle vrijwilligers bedanken voor alle werkzaamheden en de prettige
samenwerking, tevens alle donateurs bedankt voor uw jaarlijkse bijdrage en dank
aan de vergadering.”
Voorzitter Karel van der Velden bedankt, namens Vereniging Peelbelang
Landhorst, de heer Piet van den Berg als opsteller voor dit mooie verslag en alle
vrijwilligers/‐sters voor hun inzet en medewerking.
8. Pauze en inschrijving nieuwe leden.
9. Dorpsvisie.
Dhr. Karel van der Velden: Een bestemmingsplan heeft de duur van 10 jaar. De
verwachting is dat er in de Gemeente in de periode 2025 – 2034 circa 200 mensen
minder in de Gemeente zullen wonen. In de periode 2035 – 2039 zal de krimp nog
verder toenemen, de stedelijke gebieden nemen iets toe (het platteland trekt weg).
Dit wordt ook aangetoond door de CBS statistieken.
Een belangrijke vraag blijft waar de kritische massa ligt voor Landhorst, oftewel,
hoeveel inwoners hebben we nodig om alle voorziening in stand te kunnen houden.
Kernen om ons heen (Gemeente Venray) moeten al scholen gaan sluiten. We zullen
moeten blijven bouwen, echter naar behoefte en niet voor leegstand. Een aantal van
dergelijke vragen alsmede de vraag naar welke richting Landhorst uit kan breiden na
2014 heeft ons doen besluiten om een dorpsvisie te gaan schrijven.
Dhr. Karel van der Velden geeft het woord aan dhr. Peter Abels.
Dhr. Peter Abels is een zelfstandig adviseur en heeft in 2003 een stedenbouwkundig
bureau (ASA) opgericht wat nu een nieuwe tak vormt in Buro‐SRO. Dit bureau werkt
onze dorpsvisie uit, tezamen met ons, vanuit Arnhem. Dhr. Peter Abels is geboren,
getogen en woonachtig in Oeffelt. In Elsendorp heeft dhr. Abels ook een dergelijke
visie opgesteld en daar was men binnen 2 jaar aan de gang met de uitbreiding. Voor
het opstellen van de dorpsvisie in Landhorst en Stevensbeek is krediet vastgesteld
door de Gemeenteraad. Dhr. Abels roept iedereen op om VPL te bestoken met
ideeën, het is immers de visie van het dorp, Buro‐SRO geeft deze ideeën alleen vorm.
De Gemeenteraad stelt de dorpsvisie vast en bewaakt het collectief belang. Het doel
van de projectgroep is om de dorpsvisie voor Landhorst in het najaar gereed te
hebben, we hebben dus ongeveer een half jaar de tijd.
Reactie wethouder Jeroen Willems: Denk aan de gevolgen van de krimp, we moeten
de feiten niet negeren. Dit geheel leidt tot plannen en het dorp zal zich erop aan
moeten passen. Laat de krimp niet leiden tot een kramp maar zie het als een kans. Dit
is de opgave richting de inwoners van Landhorst, ga niet denken in beperkingen maar
laat los wat er is en kijk naar de mogelijkheden. Er ligt een forse opgave in kwaliteit,
voldoet alles aan de vraag over 10 – 20 – 30 jaar? Zoek daar antwoorden op. Zoek

mogelijkheden en durf los te laten, denk buiten de bestaande grenzen om, als het
moet gaan we naar den Bosch! Wat heeft Landhorst nodig om zijn ambities waar te
maken? Hoe maken we Landhorst aantrekkelijk? Welke bevolkingsgroepen willen we
hebben? Het zou leuk zijn dat er ook een uitwerkingsplan komt met daarin ook de
financiële haalbaarheid. Denk aan de “Vrijstaat Landhorst”.
10. College B&W.
Dhr. Karel van der Velden: Vorig jaar werd door Wethouder Jeroen Willems
gevraagd om dit jaar te komen met een aantal zaken die de Gemeente goed
gedaan heeft. Het bestuur van VPL heeft hiervan een kleine evaluatie opgesteld:
‐ De lamp bij MENOS is aangesloten op het openbaar net en er is zelfs een lamp
bijgekomen bij het tennisveld;
‐ “’t Speulhuukske” is opgeknapt, tevens met oog op het speelruimteplan. Er zijn
struiken geruimd en de heg is gesnoeid.
‐ Het fietspad op de Boekelsebaan (naast de zandweg) is voorzien van een
permanente afscheiding door middel van paaltjes.
Dhr. Karel van der Velden geeft hierna het woord aan Burgemeester Marleen
Sijbers.
Burgemeester Marleen Sijbers begint met het aanbieden van een drankje namens
de Gemeente en bedankt het bestuur voor de uitnodiging. Het is een goede zaak
dat zoveel mensen aanwezig zijn op deze vergadering. Ze heeft tijdens de vorige
vergadering al aangegeven eens een rondje door het dorp te willen wandelen en
dat heeft ze afgelopen zomer dus ook gedaan. Ook heeft ze erg uitgekeken naar
het jaarlijkse woordje van dhr. Piet van den Berg, erg leuk om te zien dat mensen
zo betrokken kunnen zijn. Complimenten richting het dorp en VPL dat men de
uitdaging voor het maken van een dorpsvisie aan wil gaan, het is een erg moeilijk
maar ook erg interessant proces. Afgelopen jaar heeft ze voor de eerste keer de
carnaval hier meegemaakt, de pronkzitting was er leuk, een goed verzorgde avond
met veel cohesie in het dorp. Ook de organisatie van de optochten met een nieuw
reglement mbt het drankgebruik tijdens deze optochten waren erg goed
opgepakt, in “ons gebied” waren we het enigste dorp waar geen
noemenswaardige zaken gebeurd zijn.
10.1. Laatste ontwikkelingen overlast wildcrossers.
Burgemeester Marleen Sijbers: Er is afgesproken met de wijkagent dat er
meldingen doorgegeven kunnen worden. Er is in onze gemeente uitgebreid op
politievlak, we hebben voortaan namelijk 2 wijkagenten. Naar aanleiding van de
meldingen die men ontvangen heeft is het wildcrossen besproken in de
bestuurlijke driehoek. Op 10‐10‐2010 heeft er een grootschalige actie
plaatsgevonden, maar het feit is dat alle inspanningen weinig opgeleverd hebben.
Meer dan 75 specialisten zijn ermee bezig geweest. Crossers zijn vaak heel snel en
als water waren ze verdwenen. Er is gekeken naar een aantal zaken zoals
bijvoorbeeld, vervormde kentekenplaten, geluid, papieren etc. Er zijn ook

helikopters met digitale camera’s ingezet. Dit alles heeft als resultaat gehad dat er
2 bekeuringen uitgeschreven konden worden, 1x voor crossen in de bossen en 1x
voor een niet goed zichtbare kentekenplaat.
Geconcludeerd kan worden dat de inzet niet geleid heeft tot wat men voor ogen
had. Dit resultaat is ook besproken met het Platform Lokale Veiligheid. Het PLV
heeft een advies uitgebracht naar de Gemeenteraad om minder in te zetten op
bestrijding van de wildcrossers, dit vanwege de resultaten die (niet) geboekt zijn.
Dhr. Ad Rijkers merkt op dat zodra er met een rupsvoertuig op de openbare weg
gereden wordt men beboet kan worden omdat men het wegdek beschadigd. Kan
een dergelijke regeling niet ingevoerd wordt voor crossmotoren en zandwegen?
Burgemeester Marleen Sijbers deelt mede dat er een verzoek gedaan is richting
de wetgever om aanvullende regelgeving op te stellen. Feit is en blijft dat de
crossers vlug zijn, om ze te kunnen beboeten moet men ze wel staande kunnen
houden.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt Burgemeester Marleen Sijbers voor haar
toelichting en geeft het woord aan Wethouder Willy van Erp. Wethouder Willy
van Erp is de verantwoordelijke wethouder met betrekking tot de dorpsraden en
zelfsturing. De Gemeente hecht veel waarde aan zelfsturing om de keuze en
mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. Recentelijk zijn de dorpsraden
geïnformeerd over de zelfsturing en het college van B&W gaat dit verder
voorleggen richting de Gemeenteraad. Voor de bestuurders en de Gemeenteraad
betekend dit “loslaten”. De Gemeente zal steeds vaker de kaders bepalen en het
dorp gaat vervolgens aan de slag. Dit is op zich al een hele uitdaging. De zaak
wordt omgedraaid ten opzichte van het verleden en het zal nog een prachtige
zoektocht worden om hierin het optimale werkpunt te vinden.
10.2. Consequenties bezuinigingen WMO voor het voorzieningenniveau van
Landhorst.
Wethouder Willy van Erp: Er is een herijking van de WMO om deze bestendig te
maken voor de toekomst. In de gemeente Sint‐Anthonis zijn duidelijk hogere
cijfers dan bij andere gemeentes. De WMO dient dusdanig ingericht te worden
dat deze nu en in de toekomst geschikt is. Er is € 900.000,‐‐ tot € 1.000.000,‐‐
beschikbaar in de WMO‐pot, dit is voor noodzakelijke hulp. De mensen die het
echt nodig hebben moeten bij de gemeente terecht kunnen. De Gemeente doet
alles mbt de WMO met de klankbordgroep. Over enkele weken wordt er een
pakket voorgesteld aan de Gemeenteraad, dit wordt een soort keuzemenu. Medio
April 2011 zullen de eerste ontwikkelingen zichtbaar worden.
10.3. Vrijwilligersbeleid.
Wethouder Willy van Erp: Vrijwilligers blijven erg belangrijk om een aantal zaken
te kunnen handhaven. In het verleden is er geïnvesteerd in een
vrijwilligerssteunpunt. Wethouder van Erp is er van overtuigd dat dit niet

helemaal gefunctioneerd heeft zoals men verwacht had. Dit wordt nog
geëvalueerd.
10.4. Wordt in het subsidiebeleid een differentiatie op inwoneraantal
overwogen?
Wethouder Willy van Erp: Hierop kunnen we op dit moment nog geen antwoord
geven.
10.5. Woningbouw Landhorst Oost?
Wethouder Jeroen Willems: In februari van dit jaar zijn we hier geweest inzake de
geplande woningbouw in Landhorst‐Oost. Er liggen nu 2 grove
stedenbouwkundige schetsen en er is een tijdsplanning opgesteld. Verloting van
de kavels zal medio Juni 2011 plaatsvinden waarna er in het najaar gestart kan
worden met de bouw.
Aanvulling dhr. Karel van der Velden: met de werkgroep WWL gaan we nog een
keer exact inventariseren welke woningen op welke kavels gebouwd gaan
worden. De loting zal plaatsvinden per type woning. Medio April/Mei is er een
infoavond, aankondiging van deze infoavond zal plaatsvinden via de VPL
Nieuwsbrief, VPL Website en het Wanroijs Nieuws.
10.6. Eiken bomen Kerkstraat en hierop aansluitend doelstellingen
groenbeheersplan.
Wethouder Jeroen Willems: De eiken staan niet op de nominatie om geruimd te
worden. Het groenbeheersplan is in overweging, overwogen wordt of er minder,
of minder types bomen moeten komen om zo de periodieke kosten te besparen.
Reactie Karel van der Velden: is het een optie om de helft van de bomen te
ruimen, dus om de andere een boom weghalen?
Wethouder Jeroen Willems geeft aan dat dit één van de richtingen is waarin men
aan het denken is en geeft het advies om dit ook mee te nemen in onze
dorpsvisie.
10.7. Onderhoud fietspad Heistraat en hierop aansluitend het
wegenonderhoudsplan.
Wethouder Jeroen Willems: Hoe noodzakelijk is het dat daar een fietspad ligt?
Reactie Karel van der Velden: De weg is relatief druk, mede door verkeer naar o.a.
Bowie. Een advies vanuit VPL is om hier paaltjes te plaatsen tussen het wegdek en
het fietspad zodat de berm niet kapot gereden wordt.
Wethouder Jeroen Willems gaat bekijken of het fietspad wel echt nodig is en
indien dit zo is dan moet men zorgen dat dit ook goed begaanbaar is.
10.8. Locatie agrarisch bedrijventerrein?
Wethouder Jeroen Willems: Het MOB‐complex aan de boompjesweg is bijna
overgedragen. De provincie heeft toezegging gedaan dat het inrichten van een

agrarisch bedrijventerrein meegenomen wordt in ontwikkelingsgebied
“peelhorst”. Dit is middellange en lange termijn (> 5 jaar). Het Provinciebestuur is
aan het beoordelen waar men een dergelijk bedrijventerrein kan ontwikkelen.
Het MOB‐complex wordt een herinneringsmonument aan de koude oorlog. De
huidige huurders kunnen hun activiteiten voortzetten en wellicht uitbreiden.
10.9. Openbare verlichting Landhorst‐Oost.
Wethouder Jeroen Willems: De openbare verlichting wordt in orde gemaakt zodra
het gehele gebied woonrijp gemaakt wordt. Op de Schapendreef en de Heistraat
zullen nog dit jaar LED armaturen geplaatst gaan worden, voor de Gemertsebaan
staat dit gepland voor 2013.
Reactie Frans Takken: Wat is de stand van zaken mbt de dubbele armaturen op de
quayweg en de ventweg?
Wethouder Jeroen Willems zegt niet exact op de hoogte te zijn van de stand van
zaken en zegt toe dat er binnen een paar weken een antwoord naar VPL gegeven
zal worden.
10.10. Inzet IBN‐ers bij sneeuwruimen en gladheidbestrijding bij openbare
gebouwen.
Wethouder Jeroen Willems: het bestek van IBN wordt niet uitgebreid hiervoor,
het is de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. De Gemeente zal wel het
strooizout faciliteren.
10.11. Speelruimteplan.
Wethouder Jeroen Willems: Het speelruimteplan is vorige week goedgekeurd
door de Gemeenteraad en wordt nu verder uitgewerkt.

11. Rondvraag.
Dhr. Mario Bardoel: Buurtvereniging “de Stichting” wil het college B&W graag
uitnodigen om te komen kijken naar de brug over het defensiekanaal bij de 2e
stichting. Men heeft zelf een aaltal opties bedacht om het hier verkeersveiliger te
maken en men wil dit graag voorleggen. Volgens de buurtvereniging is er 5 á 6
jaar geleden al eens belooft dat er op deze plaats wat gedaan zou worden aan de
verkeersveiligheid.
Dhr. Arnold de Wit: was is de stand van zaken omtrent “Plein 65”?
Reactie dhr. Karel van der Velden: afgelopen jaar is er een werkgroep opgericht en
er is al een brainstormsessie geweest echter toen kwam ook de dorpsvisie. We
hebben het niet laten liggen maar we gaan het geheel nu betrekken in onze
dorpsvisie.

Dhr. Frans Takken: Op de kruisingen van de Schapendreef naar de ventweg
parallel aan de Quayweg ontstaan grote gaten, veelal veroorzaakt door de
vuilniswagen, kan daar wat aan gebeuren? Het plaatsen van struiken is volgens
mij overigens geen optie.
Dhr. Karel van der Velden: We zullen deze vraag neerleggen bij de Gemeente.
Mevr. Maria van Bakel: Er is een mooie fietsroute aangelegd op en bij het
Peelkanaal. In eerste instantie was dit pad ca 1,2 mtr breed, nu nog maar krap een
halve meter. Er zijn ook enkele zeer slechte stukken bij, wie is er verantwoordelijk
voor het onderhoud hiervan?
Wethouder Jeroen Willems: Dit onderhoud ligt bij de Gemeente, er is hiervoor en
apart beheerplan.
Dhr. Harrie Schilderink: In de Scheperstraat staan een aantal bomen die slecht zijn
van structuur. Er is iemand van de Gemeente geweest die aangegeven heeft dat
er slecht gesnoeid is en dat de wortels zich niet goed kunnen ontwikkelen.
Volgens deze persoon zou de parkeerstrook eruit moeten en wil opmerken dat hij
dit niet graag ziet gebeuren.
Dhr. Willy Smits: Er bevindt zich een bosje aan de Eikenweg, achter familie van
den Berg. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van dit bosje? In dit bosje
wordt namelijk nagenoeg wekelijks gestort.
Dhr. Karel van der Velden: geeft dit door aan bijvoorbeeld de BOA, misschien kan
men via onderzoek de dader achterhalen.
Mevr. Geraldine de la Mar: Onderhoud hondenuitlaatplaats achter bij
dierenweide?
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit valt onder het beheer van de vrijwilligers
van de dierenweide.
Aanvullende reactie dhr. Michel Ditters: In het gesprek met de vrijwilligers is
hierover gesproken en is er voor deze tijdelijke / goedkope oplossing gekozen.
12. Sluiting.
Voorzitter Karel van der Velden is blij met de grote opkomst, ook van de
potentiële bouwers, we zijn blij met deze ontwikkelingen en voortgang.
Opgemerkt moet wel worden dat VPL de volgende keer iets minder vrijblijvend op
zal treden. Dhr. Van der Velden bedankt verder dhr. Peter Abels en het College
van B&W alsmede onze contactambtenaar en spreekt de wens uit dat we komend
jaar weer flink wat stappen in de goede richting kunnen zetten. Iedereen wel thuis
gewenst te hebben sluit hij de vergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst
Secretaris René Kuunders

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING PEELBELANG LANDHORST.
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst weer diverse keren vergaderd. 1x de algemene
ledenvergadering, 8 x de bestuursvergadering en ook de
werkgroepen / commissies zijn diverse malen bij elkaar gekomen.
2 januari 2011

Nieuwjaarsontmoeting in dorpshuis “de Stek”.

25 maart 2011

6e keer Kern met pit (opknappen toiletten en
keuken in de kantine “de Peelvreugd”)

25 april 2011

Overlijden dhr. Piet van Creij

26 juni 2011

H. Paulusviering

14 september 2011 Overlijden dhr. Wim van de Ligt
1‐4 oktober 2011

Kermis

20 November 2011 Intocht Sinterklaas
22 November 2011 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
Secretaris René Kuunders

SAMENSTELLING BESTUUR VERENIGING PEELBELANG LANDHORST 2011
Voorzitter:
Dhr. Karel van der Velden

Heistraat 12

5445 AS Landhorst

0485‐478749

Vicevoorzitter:
Dhr. David Driessen

Eerste Stichting 6

5841 DA Oploo

06‐51606171

Penningmeester:
Dhr. Michel Ditters

Snavelbiesstraat 14 5445 NV Landhorst

0485‐478131

Secretaris:
Dhr. René Kuunders

Snavelbiesstraat 24 5445 NV Landhorst

06‐50507515

Lid:
Dhr. Tiny Verhoeven

Pioniersstraat 7

5445 AC Landhorst

0485‐478038

Lid:
Mevr. Yvonne Bontrup

De Quayweg 13

5445 NP Landhorst

0485‐478305

Lid
Mevr. Ineke de Bruyn

Boompjesweg 1/a

5445 NK Landhorst

0485‐478669

LANDHORST, PAREL VAN DE PEEL.

WWW.PEELBELANG.NL
WWW.PARELVANDEPEEL.NL

Geachte inwoner van Landhorst,
Tijdens de 66e Algemene
Jaarvergadering van Vereniging
Peelbelang Landhorst zal de
toekomstvisie van Landhorst
gepresenteerd worden.
Op 27 maart 2012 krijgt u de
gelegenheid om uw mening over deze
visie te geven. Het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst roept
u als inwoner van Landhorst op om
naar deze Algemene Jaarvergadering te
komen.
Het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst.

