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ALGEMENE JAARVERGADERING
VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

Datum:

dinsdag 2 april 2013

Plaats:
Aanvang:

Dorpshuis “De Stek” Landhorst
20.00 uur

Agenda:
1. Opening en inleiding door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 27 Maart 2012.
3. Jaarverslag 2012.
4. Kasverslag 2012.
5. Goedkeuring begroting 2013.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Yvonne Bontrup
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Karel van der Velden, Mevr. Ineke de
Bruyn‐Geene.
Het bestuur van VPL stelt als kandidaat‐bestuurslid voor dhr. Martijn
Albers. Eventuele andere 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. College B&W; mogelijkheid tot stellen vragen vanuit de zaal.
10. Rondvraag.
11. 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 66e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 27 Maart 2012.
Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

73 leden
11 leden
213 leden (peildatum 26‐03‐2012)

1. Opening.
Voorzitter Karel van der Velden heet allen, namens het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst, van harte welkom op de 66e algemene
ledenvergadering.
“Dames en Heren,
De 66e jaarvergadering heeft een bijzonder tintje vanwege de presentatie
van het concept van de dorpsvisie. Ook de Gemeentelijke Politiek is dit jaar
uitgenodigd om zo een eerste indruk te krijgen van de totstandkoming van
en standpunten van de Landhorster bevolking met betrekking tot deze
dorpsvisie.
Agendapunt 8, de presentatie van de dorpsvisie door stedenbouwkundige
dhr. Peter Abels, is dan ook het belangrijkste punt voor vanavond. Dhr. Peter
Abels zal een presentatie houden over hoe we tot deze concept dorpsvisie
gekomen zijn. Tijdens de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen,
deze zullen we na de pauze indien mogelijk beantwoorden. Volgens goed
gebruik gaat de rekening van de drank weer deels naar de Gemeente.
Tijdens de rondvraag is er eventueel gelegenheid tot het stellen van vragen
aan college B&W, Vereniging Peelbelang Landhorst heeft geen vragen
neergelegd omdat we het zwaartepunt van deze bijeenkomst op de
dorpsvisie willen leggen. Indien er te veel vragen zijn dan noteren wij deze
graag waarna we deze voor zullen leggen bij het college en de reactie via de
nieuwsbrief terug zullen koppelen.
Bedankt voor uw aandacht.”
2. Notulen jaarvergadering 2011.
Dit jaar heeft iedereen in Landhorst de uitnodiging en de notulen gekregen
van de jaarvergadering 2011.
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 2011.
Bij de uitnodiging was tevens het jaarverslag 2011 toegevoegd. Ook het
jaarverslag wordt zonder op‐ of aanmerkingen door de vergadering
goedgekeurd. Voorzitter Karel van der Velden bedankt secretaris René
Kuunders voor de uitwerking van het jaarverslag.
4. Kasverslag 2011.
De sheets van het kasverslag 2011 zijn door dhr. Michel Ditters toegelicht.
Opvallend is dat de bedragen voor reserveringen oplopen, dit is bewust
gedaan, op deze wijze kunnen we de te verwachtte kosten in de toekomst
opvangen.
Dit jaar is de kas gecontroleerd door de zittende kascommissie bestaande
uit mevr. Helmie van Creij en dhr. Peter Verhoeven. Dhr. Peter Verhoeven
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 Mevr. Helmie van Creij. De
kascommissie 2012 zal bestaan uit: dhr. Peter Verhoeven en dhr. Erwin
Dekkers. 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 2012.
Dhr. Michel Ditters licht de begroting 2012 toe.
Wethouder Wouter Bollen vraagt hoe VPL omgaat met een negatief saldo.
Dhr. Karel van der Velden legt uit dat we officieel een vereniging zijn en dat
we dus inkomsten hebben uit de ledenbijdrage, daarnaast ontvangen we
wat subsidie van de Gemeente.
Dhr. Wim Lucas vraagt of de Peelwerker verzekerd is.
Dhr. Karel van der Velden geeft te kennen dat deze eigendom is van de
Gemeente en dat de verzekering door de Gemeente geregeld is.
De vergadering gaat akkoord met de opgestelde begroting.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt penningmeester Michel Ditters
voor het uitwerken de begroting.
6. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en niet herkiesbaar is heer Tiny Verhoeven.
Aftredend en herkiesbaar zijn Mevr. Yvonne Bontrup en dhr. Michel Ditters

De twee zittende kandidaten worden met een schriftelijke stemming en na
controle door de kiescommissie met ruime meerderheid gekozen. De
kiescommissie bestond dit jaar uit dhr. Gerrit van den Heuvel en dhr. Ruud
Nap.
Dhr. Karel van der Velden richt het woord tot aftredend bestuurslid dhr.
Tiny Verhoeven: “Tiny, Vorig jaar gaf je al aan dat je lang genoeg je bijdrage
geleverd hebt als bestuurslid van Peelbelang. Echter de Dorpsvisie was
ondertussen in beeld gekomen en daar wilde je graag je bijdrage aan
leveren. In het afgelopen jaar, 2011, heb je er voor gekozen om je taken als
bestuurslid van Vereniging Peelbelang Landhorst te beëindigen. Het bestuur
respecteert je keuze en daarom staan we hier vanavond bij je afscheid stil.
Tiny, je bent tijdens de 56e Algemene Jaarvergadering op 16 april 2002
gekozen in het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst en volgde
destijds Herman de Klein op.
In de afgelopen 10 jaar heb jij als bestuurslid aan veel veranderingen
meegewerkt. Zo is er in die jaren regelmatig in het bestuur gesproken over
de woningbehoefte. Jij hebt daarin erg veel tijd gestoken. Denk maar terug
aan het opstellen en uitwerken van de enquêtes. Maar je hebt ook heel
praktisch meegedacht. Je hebt diverse schetsen en plannen gemaakt op
basis waarvan de Werkgroep Woningbouw Landhorst ideeën kon omzetten
naar een plan dat als voostel naar de gemeente ging. Dat we nu in de
situatie aanbelandt zijn dat mensen die bouwplannen hebben, kunnen
kiezen uit meerdere kavels hadden we destijds zeker niet voorzien.
Aan vele andere zaken heb jij flink meegeholpen. Zo ben je ook kartrekker
geweest van de Landhorst Mooi dagen. Je handen uit de mouwen steken
was voor jouw geen enkel probleem. Vele jaren zat je in de organisatie van
de Kermis. De afgelopen jaren heb je ook een flinke bijdrage geleverd aan de
Nieuwsbrief. Daardoor werd de Nieuwsbrief gevarieerder en voorzien van
foto’s. Ook heb je ervoor gezorgd dat de internetsite van onze vereniging er
goed verzorgd uitzag en zorgde je voor een mooie weergave van de historie
van het bestuur sinds de oprichting van Vereniging Peelbelang Landhorst.
In al die jaren Tiny, hebben we je leren kennen als een bestuurder die een
helder standpunt heeft en dit indien nodig ook goed beargumenteerd
verdedigd. Je schuwde de discussie zeker niet.

Tiny dankzij jouw bijdrage aan alle genoemde en zeker ook vele niet
genoemde zaken zullen we je missen als bestuurslid bij Vereniging
Peelbelang. We hopen dat je met plezier terugkijkt op deze periode en we
weten dat je je bijdrage blijft leveren als lid van Vereniging Peelbelang
Landhorst en zo mee blijft werken aan een leefbaar Landhorst.
Tiny van harte bedankt voor je inzet voor Landhorst en ik wens je allerbeste
toe voor de toekomst.”
Hierna is het woord aan Dhr. Tiny Verhoeven:
“Het waren 10 leuke jaren waarin veel gebeurd is. Ik wil hiermee alle leden
van Vereniging Peelbelang Landhorst bedanken die mij de gelegenheid
gegeven hebben om zitting te nemen in het bestuur en ook alle mensen die
mij geholpen hebben met de diverse activiteiten, mede hierdoor heb ik wat
kunnen betekenen voor de Landhorster bevolking”
7. Verslag comité dierenweide “De Vrije Loop”.
Dhr. Piet van den Berg krijgt het woord om verslag van het Comité
Dierenweide over het jaar 2011 te doen.
“Enkele weken geleden kreeg ik een verzoek om tijdens deze bijeenkomst
verslag te doen van de dierenweide over het jaar 2011. Marco Nillesen die
de administratie overgenomen heeft kan op deze avond niet aanwezig zijn.
Marco studeert voor dierenarts, als hij klaar is heeft de dierenweide een
dierenarts, nu belt Mies vd Ven maar naar mij als er ‘s avonds een schaap
moet bevallen.
Ondanks de hogere uitgaven is er in 2011 een positief resultaat geboekt van
€ 598,91. De verkoop van dieren is gestegen van € 410,‐‐ in 2010 naar €
1020,‐ in 2011, dit was mede te danken aan de verkoop van de os, maar nu
hebben we geen os meer…
De voornaamste inkomsten komen uit de contributie van onze leden, in 2010
was dit € 1649,71, in 2011 was dit € 1731,11, dit is te danken aan nieuwe
leden. Het bestuur heeft in de bebouwde kom een ledenactie gehouden en
zal in 2012 ook een actie in het buitengebied gaan houden.
De grootste kostenpost waren de voerkosten, namelijk € 1413,95, verder
waren er nog kosten voor stroom, bank, kunstmest, loonwerk, dierenarts
enz. Toch was 2011 een goed jaar maar we hebben wel veel kosten gemaakt
voor stroom (€143,‐) om te kunnen sproeien, de regen kwam niet altijd op
tijd, in Landhorst moet het eigenlijk 1x per week regenen.
Ieder jaar worden er dieren geboren en deels verkocht. Om inteelt te
voorkomen moeten er ieder jaar andere bokken komen, deze worden dan

geleend van een handelaar. Lenen gaat meestal, met schade of schande
hebben ze mij vroeger geleerd. De geleende schapenbok was gedeeltelijk
zwart, dit jaar hebben we zwarte en witte lammeren. De geleende
dwerggeitenbok was volgens Mies bang van de geitjes met als gevolg in
2012 geen jonge dwerggeitjes.
De gasunie heeft leidingen van het aardgas gedeeltelijk onder het hekwerk
van de dierenweide liggen, nu er een 3e leiding komt te liggen zijn er nog
geen afspraken gemaakt. De nieuwe leiding zal er wel onderdoor gelegd
worden waarna de vergoeding naar de Gemeente gaat want die is eigenaar
van de grond. Waarschijnlijk blijft er voor de dierenweide niets over, toch
hebben ze al een gedeelte van de houtsingel weggehaald die door de
vrijwilligers van de dierenweide geplant is.
In 2011 is het Comité Dierenweide een vereniging geworden, hierdoor
komen we in aanmerking voor een jaarlijkse donatie van de Rabobank. Deze
vereniging is opgericht in samenwerking met Vereniging Peelbelang
Landhorst, dit kon gebeuren zonder extra kosten van statuten, inschrijving
Kamer van Koophandel enz.
De werkgroep dierenwei komt eenmaal per jaar bijeen met een afvaardiging
van Vereniging Peelbelang Landhorst om het afgelopen jaar door te spreken.
Dit jaar zijn er verschillende onderwerpen besproken zoals aanvulling nieuwe
vrijwilligers omdat de hoofdverzorger dhr. Mies vd Ven ook ouder wordt. Een
persoon van de werkgroep nl. dhr. Piet Jansen wil wel meehelpen met het
verzorgen van de dieren maar dan moet wel de werktijd aangepast worden,
Piet wil niet ’s Morgens om 6.30 uur bij de dierenweide zijn. In overleg zal dit
wel lukken. Verder is er besproken dat er minder diersoorten gehouden
worden en dieren die minder verzorging nodig hebben.
Tot slot wil ik onze voorzitster Monique van Daal en onze penningmeester
Marco Nillesen bedanken voor het mooie financiële verslag en ook dank voor
de afvaardiging van het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst, mevr.
Ineke de Bruijn‐Geene en dhr. Michel Ditters, en alle vrijwilligers onder
leiding van dhr. Arie Arts voor alle werkzaamheden en de prettige
samenwerking.”
Voorzitter Karel van der Velden bedankt, namens Vereniging Peelbelang
Landhorst, de heer Piet van den Berg voor dit mooie verslag en alle
vrijwilligers/‐sters voor hun inzet en medewerking. Alles ligt er altijd even
netjes bij, vooral dhr. Mies van de Ven steekt er enorm veel tijd in en staat
er vroeg voor op.

8. Dorpsvisie.
Dhr. Karel van der Velden geeft aan dat er 3 voorname reden zijn voor het
opstellen van de dorpsvisie.
1. De leefbaarheid komt in het gedrang door de demografische
ontwikkeling, de toestroom van nieuwe kinderen naar de school is
minimaal. De teruggang in het aantal kinderen is drastisch, we kennen nu
nog klassen van 10 a 20 kinderen terwijl er maar tussen de 1 en 3 per
jaar geboren worden. Naar de toekomst toe zal er steeds minder jeugd in
Landhorst zijn. Het betaalbaar houden van voorzieningen komt hiermee
onder druk te staan.
2. Het huidige bestemmingsplan loopt af. Op dit moment zijn er gelukkig
nog kavels “over”. Hopelijk komt er in de toekomst weer wat meer druk
op de kavelvraag. Het bestemmingsplan moet aangepast worden vanaf
2014.
3. Welke behoefte aan voorzieningen (zie ook (1)) is er nog en liggen deze
voorzieningen ook op de juiste plek?
Hierna geeft Dhr. Karel van der Velden het woord aan dhr. Peter Abels welke
vervolgd “Er is een grote saamhorigheid in dit dorp, het project Dorpsvisie is
geweldig verlopen. We hebben eerst werkgroepen gevormd die op haar beurt
weer mensen uit het dorp benaderd hebben voor het bijwonen van thema‐
avonden.
De geschiedenis van Landhorst kan men in een aantal tijdvakken verdelen:
1931‐1957: de ruilverkaveling is zojuist afgesloten, er wordt begonnen met
grootschalige ontginning van de Peel. De Nederlandse Heidemaatschappij
wordt opgericht. Vereniging Peelbelang Landhorst wordt in 1945 opgericht. Er
verschijnt het eerste bordje “Landhorst”.
1958‐2010: Aanleg van de Quayweg is van groot belang geweest, het dorp
groeit gestaag. 1971, aansluiting op aardgas. 1994, 140 woningen in de
bebouwde kom.
Heden: Opvallend voor Landhorst zijn rechte wegen (veroorzaakt door de
ontginning), ruim opgezet, veel groen, stukje van “de Peel” is behouden (de
hedendaagse Staatsbossen), relatief veel voorzieningen, bedrijvigheid welke
vooral agrarisch getint is. Dit bepaald de identiteit van Landhorst, vanuit deze
identiteit is de dorpsvisie geschreven. Vanuit het planbureau wordt er
gesproken over krimp, inzoomend op Landhorst is er echter tot 2023 vraag naar
woningen.
In de dorpsvisie worden 3 scenario’s beschreven. Er is een onderscheid tussen
dorpsvisie en daadwerkelijke uitvoering. Het bestemmingsplan zal teruggrijpen
naar de dorpsvisie, de dorpsvisie vormt een denkrichting / inspiratiebron voor

de uitvoering. De visie zal daarom ook stap voor stap omgezet worden in een
plan, het eindbeeld blijft vaag.
De scenario’s zijn in andere ruimtes in de Stek beschikbaar, de aanwezigen
worden gevraagd deze te bekijken en zijn/haar mening te geven over de
scenario’s.
Opmerkingen uit deze groepen waren:
‐ Het MFA (Multi Functionele Accommodatie) zal een gebouw zijn waar
school, stek , buitenschools opvang en verenigingen gehuisvest worden.
In dit gebouw zullen de klaslokalen gevarieerd moeten kunnen worden
om in deze behoefte te kunnen voorzien. Dit houdt ook in dat de jeugd
dus veelal in hetzelfde gebouw aanwezig zal zijn, is dit wel een handige
keuze?
‐ Bundeling sportclubs, verenigingen, school etc, hoe is de verdeelsleutel
uitgaven en inkomsten? Wie beheert dit?
‐ Financiering: Hoe worden de stappen (sloop van “de Stek”, verplaatsing
sportvelden, sloop “Peelvreugd” en aanverwante gebouwen, verbouw
school naar MFA etc.) gefinancierd? Waarom kosten maken voor een
school dit toch al in moeilijk vaarwater zit?
‐ Dubbellaags accommodatie?
‐ School dicht bij de gasleiding, is dit wel verstandig? (Opmerking: dit is
bekeken met externe veiligheidsdeskundigen en niet als probleem
beschouwt).
‐ Zorg dat de grondprijs laag blijft zodat mensen naar Landhorst getrokken
worden.
‐ Meer investeren in recreatie.
Dhr. Peter Abels geeft een reactie op de opmerkingen vanuit de zaal:
In algemeenheid kijkend naar de visie zijn de reacties positief, de aanwezigen
zien de gepresenteerde visie wel zitten. De meeste vragen zitten aan de
uitvoerende kant, inhoudelijk klopt alles. Belangrijke vraag blijft: hoe alles te
realiseren? De visie is nog geen plan, een belangrijke stap is de realisatie van
het MFA waarbij nog goed gekeken zal moeten worden naar exploitatie,
financiering, gebruik.
Korte termijn: alles is nog goed bruikbaar en voorziet in de behoefte.
Lange termijn: kunnen we alles apart blijven behouden? Zijn er mensen
beschikbaar voor bestuursfuncties? Onderhoud van accommodaties?
Het MFA is meer multifunctioneel te gebruiken, per saldo dus ook rendabeler te
exploiteren. Is het MFA afhankelijk van het blijven van de school? Nee, maar het
MFA zorgt er wel voor dat het voor de school aantrekkelijke is om te blijven. De
gebouwen worden gebouwd voor 25 jaar, mocht de school stoppen dan zou
deze omgebouwd kunnen worden naar één of meerdere woningen.

Voor de veiligheid van het MFA zal een uitgebreid onderzoek plaats moeten
vinden. Op basis van de huidige eisen (zeer grof berekend) kan dit MFA op de
voorgestelde positie gebouwd worden.
Dhr. Karel van der Velden vervolgt: we moeten allemaal goed in de gaten
houden dat dit een visie is die in stapjes gerealiseerd kan worden. Per stap zal
er ingezoomd worden op overlast, financiering, haalbaarheid, architectuur etc.
Deze fase is nu nog niet van toepassing. De visie geeft flexibiliteit en mogelijke
denkrichtingen. Deze visie is beschikbaar op www.peelbelang.nl , de borden
waarop de scenario’s uitgewerkt zijn zullen in het dorp verspreidt worden. Ik wil
jullie verzoeken om binnen 2 weken te reageren.
VPL zal samen met de dorpsbewoners verder gaan denken en discussiëren hoe
de visie verder vorm te geven. De Gemeenteraad krijgt de visie nog ter
vaststelling, hierna kunnen we pas echt aan de slag.
Hierna het woord aan dhr. Jeroen Willems, als wethouder tevens lid van de
stuurgroep: Landhorst is ontstaan niet dankzij maar zonder de Gemeente
(voorheen Wanroij), bedenk hoe Landhorst ook naar de toekomst toe een mooi
dorp kan blijven. De volgende stap is aan Landhorst om te laten zien dat de visie
werkelijkheid kan worden, de Gemeente wil graag helpen daar waar mogelijk.
Als laatste wil ik alle mensen die meegewerkt hebben met de totstandkoming
van de visie hartelijke bedanken voor de inzet en veel succes wensen met de
realisering ervan.
Afbeelding: Landhorst volgens dorpsvisie op de lange termijn.

9. Pauze en inschrijving nieuwe leden.
10. Rondvraag.
Dhr. Harrie Schilderink: Er is kerstversiering aangeschaft maar op het dak
van de Stek was niets aanwezig, tevens heeft de kerstversiering lang
gehangen. Wat is hiervan de oorzaak?
Reactie Dhr. Karel van der Velden: De kerstverlichting mag niet meer
geplaatst worden op de dak van de Stek. Het bestuur van de Stek heeft
nagevraagd bij de verzekering of de kerstversiering op de dak geplaatst mag
worden maar daar is een negatief antwoord op gekomen. Wat betreft het
lang laten hangen van de kerstversiering, we zijn hierbij afhankelijk van
vrijwilligers en die hadden het op dat moment druk. VPL heeft een nieuw
plan met betrekking tot sponsorbeleid en vrijwilligerswerk, dat plan wordt
op dit moment uitgewerkt, later dit jaar zal dit gecommuniceerd worden.
Wim Lucas: Er is LED straatverlichting aangebracht tot halverwege de
schapendreef (ter hoogte van Heckathorn), wanneer wordt de rest
vervangen?
Reactie dhr. Karel van der Velden: na het einde van de economische
levenstermijn zal alles vervangen worden.
Dhr. Mario Bardoel: vorig jaar zomer zijn er borden geplaatst bij de brug op
de 2e stichting. Ook kan de brug wel eens een likje verf gebruiken.
Reactie Wethouder Jeroen Willems: De problematiek ter plaatse is ons
bekend. De Gemeente heeft gemeentebreed alles geïnventariseerd. Op dit
moment zijn er geen middelen en is er geen noodzaak voor aanpak van deze
punten.
Dhr. Piet van den Berg: De eikenbomen langs de Kerkstraat staan niet op de
nominatie om geruimd te worden. Er is al meerdere malen een verzoek
ingediend bij College B&W. Er rest ons bijna niets anders meer dan het
inschakelen van rechtsbijstand of de rijdende rechter.
Reactie Wethouder Jeroen Willems: neem deze vraag mee in de dorpsvisie,
in hoeverre passen deze bomen in het beeldkwaliteit of juist niet. Iedereen
vind een boom leuk totdat er overlast van komt. Het wonen in een
boomrijke omgeving wordt vaak ervaren als een waardevermeerdering van
de woning. Denk als dorp goed na over wat je ermee wilt. De bomen staan
er nu 50 – 60 jaar, kom als dorp met een voorstel ook vanuit het oogpunt
kwaliteit.

Reactie dhr. Karel van der Velden: dit is een leuke reactie dat we als dorp
hierover na mogen denken. Het dorp heeft hier al een aantal jaren duidelijk
haar mening over uitgesproken. We zullen dit indien mogelijk meenemen in
de dorpsvisie.
Dhr. Huub Rijkers: de afgelopen winter was zeer streng, in het wegdek van
de Schapendreef zijn grote gaten ontstaan welke gevaarlijk zijn voor
fietsers. Hetzelfde geldt voor de ventweg van de Quayweg, daar liggen
stenen los en sommige stenen liggen 2 a 3 cm hoger.
Reactie dhr. Karel van der Velden: hierover is reeds contact geweest met
dhr. Eddy Blonk die dit doorgezet heeft naar dhr. Toon vd Hoogenhof. Het
verzoek van de Gemeente is om de officiële wegen te bewandelen, dit werkt
helaas niet altijd even goed daarom is er nu weer de “snelste” weg
opgepakt.
Dhr. Peter Verhoeven: kwaliteit fietspad de Heistraat.
Reactie Karel van der Velden: Dit wordt opgepakt door Gemeente.
Dhr. Pieter Jacobs: Bankje op hoek Schapendreef / Heistraat voor toeristen
is verdwenen?
Reactie dhr. Karel van der Velden: dit is doorgegeven aan dhr. Eddy Blonk en
er wordt nu gewerkt aan een herplaatsing.
11.Sluiting.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt iedereen voor zijn bijdrage. VPL
gaat met de dorpsvisie aan de slag zodra deze goedgekeurd is door de
Gemeenteraad. Verder ook Burgemeester Sijbers, Wethouder Bollen,
Wethouder Willems en ambtenaren Susan Oppers‐Selten & Trudy Althuisen
bedankt voor jullie komst en inzet voor de dorpsvisie. Verder ook een woord
van dank voor Peter Abels en Arjan van der Mispel voor hun komst en
toelichting van het concept dorpsvisie. Na iedereen wel thuis gewenst te
hebben sluit hij de vergadering.

Vereniging Peelbelang Landhorst.
Secretaris René Kuunders

JAARVERSLAG 2012 VERENIGING PEELBELANG LANDHORST.
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst weer diverse keren vergaderd. 1x de algemene
ledenvergadering, 8x de bestuursvergadering en ook de
werkgroepen / commissies zijn diverse malen bij elkaar gekomen.
8 januari ’12

Nieuwjaarsontmoeting in dorpshuis “de Stek”.

10 juni ’12

2e dienstenveilig stichting LOL / Ajola

17 juni ‘12

25 jarig bestaan peuterspeelzaal Dikkie Dik

1 juli ‘12

H. Paulusviering

11 juli ’12

Discussieavond ‘De kerk sluit, wat nu?

6‐9 oktober ’12

Kermis

20 November ’12 Verenigingenavond.
27 November ’12 Intocht Sinterklaas
 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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