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Agenda voor de 68e jaarvergadering Vereniging Peelbelang Landhorst:
1. Opening en inleiding door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 2 April 2013.
3. Jaarverslag 2013.
4. Kasverslag 2013 & Verslag dierenweide “de Vrije Loop”.
5. Goedkeuring begroting 2014.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. David Driessen
Dhr. René Kuunders
Eventuele andere kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor aanvang
van de vergadering bij de secretaris.
7. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Landhorst.
8. Pauze, tevens inschrijving nieuwe leden.
9. Mededelingen van het bestuur.
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 67e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 2 April 2013.
Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

69 leden
13 leden
215 leden (peildatum 02‐04‐2013)

1. Opening.
Voorzitter Karel van der Velden heet allen, namens het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst, van harte welkom op de 67e algemene
ledenvergadering.
“Dames en Heren,
Een speciaal woord van welkom voor de wethouders mevrouw Roos Aben
en de heer Wouter Bollen. Onze burgemeester kon helaas vanavond hier
niet aanwezig zijn. De burgemeester heeft vanmiddag zelf contact
opgenomen om door te geven dat ze onverwacht verhinderd was. De reden
hiervoor is dat vanavond de nieuwe burgemeester van de gemeente
Landerd ingehuldigd wordt en dat onze burgemeester daar een rol bij
speelt. Ook een speciaal woord van welkom aan mevrouw Dorien
Venhuizen de contactambtenaar voor de dorpsraden in de gemeente Sint
Anthonis. Een bijzonder woord van welkom is er ook voor gemeenteraadslid
de heer John Heckathorn. Oud‐bestuursleden en oud‐gemeenteraadsleden
heet ik ook graag welkom op de 67ste algemene ledenvergadering van
Vereniging Peelbelang Landhorst.
De inleiding van de jaarvergadering is een mooi moment om een aantal
actuele onderwerpen te behandelen en ontwikkelingen in perspectief te
plaatsen. Maar ook om terug te kijken.
Alweer 67 jaar zijn de leden van Vereniging Peelbelang Landhorst welkom
geheten op de jaarlijkse algemene leden vergadering. Deze vergadering,
was en is, de gelegenheid waarbij het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst verantwoording aflegt over wat in het voorgaande jaar
plaatsgevonden heeft. En hoewel wij allen, zoals we hier vanavond bij
elkaar zijn, niet elke vergadering bijgewoond hebben, is het veilig om te
stellen dat in vrijwel alle algemene jaarvergaderingen van de afgelopen 67
jaar, de ontwikkeling van Landhorst als een rode draad aan de orde
geweest is. Dat dit in de eerste jaren van het bestaan van Landhorst en
Vereniging Peelbelang Landhorst op een andere manier dan tegenwoordig

gebeurde mag duidelijk zijn. Maar los van de specifieke onderwerpen was
en is het steeds weer de inzet om Landhorst te maken tot een leefbaar dorp.
Globaal kun je terug kijkend wel zien dat er natuurlijk veel dingen veranderd
zijn. Was het in de beginjaren zo dat zelfs de, tegenwoordig, meeste basis
voorzieningen er eenvoudig weg niet waren, de laatste jaren is het juist
zaak om zoveel mogelijk voorziening voor Landhorst te behouden. Dat dit
niet vanzelf gaat hoef ik u niet te vertellen.
Tijdens de jaarvergadering van vorig jaar is uitgebreid stil gestaan bij de
concept Dorpsvisie. Om het geheel nog eens in perspectief te plaatsen neem
ik u graag kort mee naar de ontwikkelingen van afgelopen jaren. Twee jaar
geleden heeft u met eigen ogen kunnen zien wat de gevolgen van de ‘Krimp’
voor Landhorst zijn. Mensen blijven gelukkig steeds langer en gezonder
leven. Tegelijkertijd zien we dat er duidelijk minder kinderen geboren
worden. Dit betekent voor Landhorst dat er goed nagedacht moet worden
over de consequenties van deze ontwikkeling. De Dorpsvisie geeft een
richting aan waarmee plannen uitgewerkt kunnen worden om Landhorst
leefbaar te houden.
Bij leefbaarheid wordt vaak gedacht in voorzieningen. Als we rond kijken in
Landhorst zien we dat er vele voorzieningen aanwezig zijn. De meeste
daarvan zijn te danken aan de inzet van vele vrijwilligers die vasthoudend
waren en met eigen handen veel van deze voorzieningen opgebouwd
hebben.
Maar, deze voorzieningen hebben onderhoud nodig en belangrijker nog
moeten betaalbaar zijn. Het is gebruikelijk dat de meeste voorzieningen
betaald worden door de gebruikers. En hier begint de spreekwoordelijke
schoen te wringen. Daarom heeft uw bestuur er voor gekozen om een visie
over de toekomst van Landhorst op te stellen. Afijn, u allen hebt daar
afgelopen jaar uw bijdrage aan kunnen leveren en velen hebben dat ook
gedaan. Later deze avond komt de actuele stand van zaken rondom de
Dorpsvisie nog terug.
Afgelopen jaar werden de inwoners van de meeste kernen van onze
gemeente verrast door de aankondiging van het Bisdom dat er kerken
gesloten gaan worden. In reactie daarop zijn vele parochianen de discussie
aangegaan. Ondertussen is duidelijk geworden dat het Bisdom uit deze
discussies en reacties van betrokken kerkgangers de plannen enigszins

bijgesteld heeft. Deze week vindt ook in Landhorst hierover weer overleg
plaats. Hierbij zal het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst
vertegenwoordigd zijn.
Een andere ontwikkeling waar we allemaal volop mee te maken zullen
krijgen is de WMO. Dit staat voor wet maatschappelijke ondersteuning. De
laatste jaren, de wet bestaat sinds 2007, wordt steeds duidelijker welke
consequenties de WMO heeft en meer nog: gaat krijgen. In elk geval is als
gevolg van deze wet er een nieuwe ontwikkeling ontstaan: De Kanteling.
Met dit woord wordt aangegeven dat de mensen die willen mee doen met
de maatschappij meer zelfredzaam moeten worden. Dit geldt op het gebied
van ondersteuning bij voorzieningen die zorg gerelateerd zijn. Maar dit gaat
zeker ook gelden bij andere zaken die nodig zijn om mensen aan de
samenleving mee te laten doen.
Voor de iets meer ingewijden, en natuurlijk de gemeenteraadsleden, komt
hier een stevige verbinding te liggen met de zojuist genoemde
ontwikkelingen in en rondom Landhorst. Daarmee is de cirkel weer rond en
zijn we terug bij het belang van een goede en heldere visie op de toekomst.
Oftewel onze Dorpsvisie.
Want, nu al wordt duidelijk dat WMO gerelateerde visies, nota’s
meerjarenbeleid, enzovoort, allemaal inzetten op deze zelfredzaamheid. De
rode draad hierbij is dat mensen elkaar moeten helpen om zo kosten
beheersbaar te houden. Tegelijkertijd wordt in deze visies aangegeven dat
hierbij de aanwezigheid van ontmoetingsplekken een belangrijke
voorwaarde is.
En ook hier voelen we de spreekwoordelijke schoen wringen. Ook in
Landhorst willen we graag betaalbare voorzieningen behouden. Maar als je
weet dat het aantal gebruikers en tegelijkertijd dus betalers op termijn
afneemt moet je schakelen. Dit alles komt samen in onze Dorpsvisie.
U begrijpt dat uw bestuur de komende tijd haar volle aandacht zal geven
aan alle aspecten die bij de Dorpsvisie horen. Dat begint met een oproep
vanaf deze plaats aan de gemeenteraad: stel onze Dorpsvisie vast zodat we
aan de slag kunnen. Landhorst is er klaar voor.

Dames en heren, zoals u gehoord en gezien heeft staat ons weer van alles te
wachten in 2013. Samen met u wil het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst de komende tijd blijven werken aan een leefbaar Landhorst.
Bedankt voor uw aandacht.”
2. Notulen jaarvergadering 2012.
Dit jaar heeft iedereen in Landhorst de uitnodiging en de notulen gekregen
van de jaarvergadering 2012.
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 2012.
Bij de uitnodiging was tevens het jaarverslag 2012 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 2012.
De sheets van het kasverslag 2012 zijn door dhr. Michel Ditters toegelicht.
De verzekeringspremie voor de dierenweide worden voortaan door de
dierenweide zelf betaald, dus niet meer door Vereniging Peelbelang
Landhorst. De post “diversen” is met name de sponsoring van VPL aan de
dorpsquiz “ik hou van Landhorst”. Dhr. Ditters bedankt met name dhr. Frans
Takken extra voorzijn inzet om Landhorst mooi te houden, de declaraties
worden door dhr. Frans Takken ook altijd keurig verantwoord. Verder een
woord van dank aan het VPL promotieteam bestaande uit mevr. Yvonne
Bontrup en mevr. Ineke de Bruyn‐Geene zij hebben er mede voor gezorgd
dat er het afgelopen jaar een aantal leden bijgekomen zijn.
Dit jaar is de kas gecontroleerd door de zittende kascommissie bestaande
uit dhr. Peter Verhoeven en dhr. Erwin Dekkers. 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 dhr. Peter Verhoeven. De
kascommissie 2013 zal bestaan uit: dhr. Erwin Dekkers en mevr. Geraldine
de la Mar. 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 2013.
Dhr. Michel Ditters licht de begroting 2013 toe.
Voor de werkgroep “Kermis” worden dit jaar hogere kosten verwacht omdat
VPL dit jaar de 50e kermis organiseert. Verder worden er hogere bankkosten
verwacht omdat er een nieuw softwarepakket, voor ledenadministratie en
boekhouding, aangeschaft dient te worden, dit wordt met name
veroorzaakt door de invoer van IBAN rekeningnummers.
Er komen verder geen vragen of opmerkingen uit de zaal.
6. Bestuursverkiezingen.
In verband met het aftreden en herkiesbaar zijn van voorzitter dhr. Karel
van der Velden zit vicevoorzitter dhr. David Driessen de bestuursverkiezing
voort.
Aftredend en niet herkiesbaar is: mevr. Yvonne Bontrup.
Aftredend en herkiesbaar zijn: mevr. Ineke de Bruyn‐Geene en dhr. Karel
van der Velden.
Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst draagt als kandidaat
bestuurslid voor: dhr. Martijn Albers.
De twee zittende kandidaten en de nieuwe kandidaat worden met een
schriftelijke stemming en na controle door de kiescommissie met ruime
meerderheid gekozen. De kiescommissie bestond dit jaar uit dhr. Harry
Takken en dhr. Willy Smits.
Dhr. Karel van der Velden zou nu graag het woord gericht hebben tot mevr.
Yvonne Bontrup. Helaas is zij door ziekte afwezig. De enveloppe en het
bloemetje zijn door bestuursleden van Vereniging Peelbelang Landhorst
uiteraard alsnog bij mevr. Yvonne Bontrup bezorgt.
7. Verslag dierenweide “De Vrije Loop”.
Dit jaar is er geen woordje voorbereid vanuit werkgroep dierenweide “De
Vrije loop”. Dhr. Piet van den Berg is vorig jaar afgetreden en dhr. Marco
Nillesen is afwezig. Mevr. Ineke de Bruyn‐Geene en Dhr. Michel Ditters
hebben onlangs een bijeenkomst gehouden met de vrijwilligers van de
dierenweide, laatstgenoemde improviseert:
“De dierenweide heeft een positief resultaat gedraaid van ongeveer € 200,‐‐.
Door het nieuwe incassobeleid zijn helaas ook enkele machtigingen van oud‐
leden niet meer ingevuld teruggekomen, we hebben nu minder leden dan

voorheen. Nieuwe leden zijn uiteraard nog steeds van harte welkom. Dhr.
Piet Janssen heeft aangegeven te moeten stoppen met 3 dagen in de week
’s‐Morgens het voeren van de dieren te verzorgen. Hiervoor worden nog
vrijwilligers gezocht, vele handen maken licht werk!”
8. Pauze.
Er wordt een korte pauze gehouden van 20.45 uur tot 21.00 uur.
9. Mededelingen vanuit het bestuur.
1. Namens de gebruikers van De Stek wil het bestuur van Vereniging
Peelbelang Landhorst het stichtingsbestuur van De Stek graag feliciteren
met het resultaat van vele werkzaamheden om De Stek van een nieuw
jasje te voorzien. Het stichtingsbestuur heeft afgelopen tijd hard gewerkt
aan het opknappen van De Stek. Het bestuur van De Stek heeft:
 hulp van vele vrijwilligers gehad;
 middelen verkregen via het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid
van de Rabobank;
 via de actie NL‐Doet een leuk centje verdiend;
 deelgenomen aan de wedstrijd ‘Kern met Pit’ wat een mooi bedrag
opgeleverd heeft;
 het predicaat binnengehaald voor Landhorst dat zich alweer voor de
7e keer ‘Kern met Pit’ mag noemen.
2. Op verzoek van de besturen van Ajola en Menos is in opdracht van VPL
door enkele studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een
studie gemaakt naar een goede verdeelsleutel voor het gebruik van de
voorzieningen tussen Ajola en Menos. De studenten kwamen met enkele
adviezen om de kosten beter in beeld te brengen. Ook hebben ze
aanbevolen om te bekijken waar eventuele besparing op gas en
elektriciteit mogelijk zijn. Conclusie was dat de verdeelsleutel die al
langer gebruikt wordt, bij gelijkblijvend gebruik een goede verdeelsleutel
is.
3. Dhr. Marco Nillesen is deze avond niet aanwezig, ondertussen is hij
geslaagd en gediplomeerd dierenarts. Hij heeft een baan gevonden bij de
dierenartsenpraktijk in Bergen. We zijn er trots op dat we een
dierenweide in Landhorst hebben die zijn eigen dierenarts “in dienst”
heeft.
4. Tijdens verenigingenavond is door het bestuur van VPL een nieuw
sponsorbeleid voorgesteld.
5. Het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Landhorst ligt
van 14 maart tot eind april ter inzage. Dit bestemmingsplan ingezien
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worden op het gemeentehuis of via internet:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het is een zogenaamd conserverend plan. Dat betekent dat dit plan de
huidige situatie vastlegt, zoals deze feitelijk bestaat. Er worden geen
nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de
bestaande (bouw)rechten uit de huidige bestemmingsplannen
overgenomen. Waar mogelijk wordt wat meer bouwruimte gegeven: in
alle kommen van de gemeente Sint Anthonis worden daarvoor de
standaard regels gehanteerd.
Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst adviseert belanghebbenden
om na te gaan of dit bestemmingsplan voor hen consequenties heeft.
Dit jaar gaat Vereniging Peelbelang Landhorst haar 50e kermis
organiseren. Komende maanden wordt met de voorbereidingen
begonnen. Mochten er ideeën leven dan wil ik u vragen deze door te
geven aan het bestuur van VPL.
Na de aankondiging van de sluiting van de kerk afgelopen jaar is ook in
Landhorst hier aandacht aan besteed. In augustus zijn twee
bijeenkomsten geweest. Daarnaast is er door een werkgroep een brief
verstuurd naar het Bisdom om aandacht te vragen voor de argumenten
om de kerk in Landhorst niet te sluiten. Deze week is er weer een
gesprek waarbij ook het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst
aanwezig is.
De Dodenherdenking vindt dit jaar plaats in Landhorst. Het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst nodigt u graag uit om hier bij aanwezig
te zijn. In de komende Nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen.
Namens het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wil ik heel
graag iedereen bedanken die zich, op welke manier dan ook, inzet voor
het behoud van de leefbaarheid in Landhorst. Jullie maken Landhorst tot
wat het is!

10. College B&W; mogelijkheid tot stellen van vragen uit de zaal.
1. Wat is op dit moment de stand van zaken aanbieden dorpsvisie aan
Gemeenteraad?
Reactie Wethouder Roos Aben: vorig jaar zijn er door 2 dorpen dorpvisies
aangeboden aan het college, dit waren de dorpen Stevensbeek en
Landhorst. De wens van het college is om de beide dorpsvisies gelijktijdig
aan de gemeenteraad aan te bieden. In Stevensbeek is echter een
tegenwerkende beweging ontstaan ten aanzien van deze dorpsvisie. Het
is vervelend te constateren dat er tegenstrijdige belangen lijken te
ontstaan. Het college is in gesprek met de dorpsraad van Stevensbeek,

verder is het college zelf nog in beraad hoe men de dorpvisies aan de
gemeenteraad aan wil bieden. Stevensbeek heeft de wens uitgesproken
om de dorpsvisie op te nemen in de structuurvisie “Kernen”. In Landhorst
zijn geen problemen maar wordt nu de dupe van de vertraging door
Stevensbeek. Zodra de problemen in Stevensbeek opgelost zijn worden de
beide dorpsvisies aangeboden.
Dhr. Tiny Verhoeven vraagt waarom er gewacht wordt met het
aanbieden van dorpsvisie van Landhorst.
Reactie Wethouder Roos Aben: we zien een voordeel in het gezamenlijk
aanbieden en later ook gezamenlijk evalueren, het zou echter wel zo
kunnen zijn dat als de problematiek in Stevensbeek voortduurt de
dorpsvisie van Landhorst toch eerder aangeboden gaat worden.
Reactie dhr. Karel van der Velden: als Vereniging Peelbelang Landhorst
willen we graag voorstellen om de dorpsvisie aan te bieden aan de
gemeenteraad na een rondgang door Landhorst. We kunnen dan ter
plekke de mogelijke problematiek en uitwerkingen van de dorpsvisie
toelichten.
Reactie Wethouder Roos Aben: een dergelijke afspraak kan via de griffie
gemaakt worden.
Reactie dhr. Karel van der Velden: we zullen dit intern in het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst verder vorm geven waarna we contact
op zullen nemen met de griffie.
Reactie mevr. Geraldine de la Mar: hoe lang duurt het voordat er een
besluit genomen wordt over het eventueel eerder aanbieden van de
dorpsvisie van Landhorst?
Reactie Wethouder Roos Aben: die beslissing willen we deze maand
nemen.
2. Dorpsradenbudget van 2010 was € 750,‐‐, waarom is er nu geen
dorpsradenbudget meer? Zijn er mogelijkheden om dit
dorpsradenbudget weer te hanteren in kader van zelfsturing ?
Reactie Wethouder Roos Aben: het dorpsradenbudget bestaat nog
steeds, echter is in december 2012 een nieuwe verordening
Subsidiebeleid van kracht geworden. Alle subsidies zijn met minimaal 10%
gekort, van het oorspronkelijke dorpsradenbudget is nu per dorp nog €
675,‐‐ beschikbaar. Een ander belangrijk verschil is dat het niet meer
vrijblijvend beschikbaar is maar op projectbasis.
Reactie dhr. Karel van der Velden: Vereniging Peelbelang Landhorst
organiseert dit jaar voor de 50e keer de kermis in Landhorst, kan dit als
een project beschouwd worden.

Reactie Wethouder Wouter Bollen: ja, zolang het budget nog
beschikbaar is.
3. Wat is op dit moment de stand van zaken MOB Complex boompjesweg
met betrekking tot (koude oorlog) museum + woonbestemming?
Reactie wethouder Wouter Bollen: de dienstwoningen zijn in het nieuwe
bestemmingsplan omgezet naar burgerwoningen. Voor het museum
loopt een aanvraag omgevingsvergunning “toeristische en recreatieve
functie”.
4. Bij omwonenden heerst het vermoeden dat er op de grondbank voor K.I.
thv doodlopende weg aan Noordstraat (in de buurt van MOB complex)
verontreinigde grond aanwezig is. Wat speelt hier?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: er ligt hier een vergunning om
verontreinigde grond op te slaan. Wat de gemeente betreft is er geen
probleem zolang er gehandeld word conform datgene wat vergunt is.
Reactie mevr. Ineke de Bruyn‐Geene: voor zover mij ter ore gekomen is
zou het bedrijf failliet zijn, hierdoor is het een stuk niemandsland
geworden waar al bijna 3 jaar niets gebeurd.
Reactie Wethouder Wouter Bollen: we gaan dit nader uitzoeken.
5. Zijn er mogelijkheden om de grondprijs in Landhorst te verlagen ter
ondersteuning van de dorpsvisie?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: Nee. De bouwgrondprijs is recentelijk
al verlaagd. Als er collectieve initiatieven zijn of voor starters kunnen we
een regeling treffen.
Reactie dhr. Karel van der Velden: er is voldoende ruimte om te bouwen,
maar men loopt tegen het financiële stuk. Het zou gewenst zijn dat er ook
op een andere manier gedacht kan worden, denk aan pacht van de
bouwgrond. De bestaande woningen zijn gewoon te duur voor starters.
Nogmaals het verzoek om hier eens creatief naar te kijken.
Reactie Wethouder Wouter Bollen: Onlangs is de woningbouwvisie Land
van Cuijk vastgesteld. Iedere kern heeft nog capaciteit om te groeien, alle
initiatieven zijn welkom welke we graag flexibel willen bekijken.
Reactie dhr. Karel van der Velden: de laatste jaren ontstaat duidelijk een
behoefte aan huurwoningen, nu worden er huurwoningen te koop
aangeboden, is dit niet vreemd? De taak van de woningbouwstichtingen
is toch het faciliteren van huurwoningen?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: dit ontwerp word ook besproken met
Mooiland Maasland. Mooiland Maasland wil areaal afstoten ivm

waarborgfonds en liquiditeit. Ik ben het er wel mee eens dat er meer
vraag komt naar huurwoningen, nogmaals ieder initiatief is welkom en
bespreekbaar.
6. Alle aanwonenden van de Kerkstraat hebben aangegeven de bomen
meer dan beu te zijn. VPL wil op zeer korte termijn hebben dat deze
bomen verdwijnen. Hoe gaan we dit aanpakken (in het kader van
zelfsturing)?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: vorige week hebben we samen
gezeten met enkele omwonenden. In het normale onderhoudsplan is
geen ruimte voor de gewenste aanpak.
Reactie dhr. Karel van der Velden: op 18 April zal er een rondgang door
Landhorst zijn met enkele ambtenaren. De groenvoorziening in Landhorst
is een zeer belangrijk thema tijdens deze rondgang. De gemeente zit in
een oriënterende fase met betrekking tot het ontkoppelen van het riool.
De straatkolken worden afgesloten en ook het ontkoppelen van huizen
komt aan bod. In Landhorst‐Oost is dit al grotendeels gerealiseerd. Het
voorstel van Vereniging Peelbelang Landhorst is om dit ontkoppelen eerst
in één straat te testen.
Reactie Wethouder Wouter Bollen: de uitkomsten van dit project
moeten we gaan bekijken, wat is bijvoorbeeld het gevolg bij een flinke
regenbui. Dit is een gedeelde taak van het Waterschap en de gemeente.
Dhr. Frans Takken vraagt of er plannen zijn om dit al te gaan doen bij de
ventweg aan de Quayweg.
Reactie dhr. Karel van der Velden: nee, er zijn nog geen concrete straten
aangewezen voor een proef.
7. Kwaliteit wegdek Boompjesweg en Schapendreef. Wanneer worden deze
wegen opgeknapt?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: er is een wegenbeheersplan
opgesteld. In dit wegenbeheersplan is een bepaald ambitieniveau
aangegeven. De genoemde wegen komen niet in aanmerking voor groot
onderhoud.
Reactie dhr. Anton Nabuurs: kunnen we schades veroorzaakt door
machines melden?
Reactie dhr. Gerrit van den Heuvel: de pioniersstraat mag ook in het
genoemde rijtje geplaatst worden, onlangs heb ik bij dhr. Eddy Blonk nog
enkele zakken koud asfalt gehaald om gaten in de Pioniersstraat te
dichten.

Reactie dhr. Ton van den Berg (met aanvulling vanuit de zaal): de Gasunie
heeft tijdens de aanleg van de extra gasleiding enkele wegen en
bermkanten kapot gereden of schade aangebracht zoals aan de
eikenweg, de landhorststraat, de heistraat en het fietspad langs de
Quayweg. Zijn de kosten voor de herstelling hiervan niet gewoon te
verhalen bij de Gasunie?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: dit zullen we zeker nagaan. Verder
wil ik u verzoeken om schades aan wegdek of bermkanten te melden bij
de gemeente. Noodzakelijke reparaties zullen uitgevoerd worden.
Reactie dhr. Harrie Schilderink: is dit niet een verkeerde manier van
bezuinigen?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: onlangs is dit plan behandeld door de
Gemeenteraad, er is bewust gekozen voor dit beleid. Dit beleid zal
jaarlijks geëvalueerd worden. Onder “formulieren” op onze website is een
klachtenformulier te downloaden. Mocht u klachten hebben over het
wegenbeheer of de staat van de wegen verzoek ik u om dit formulier in te
vullen en in te sturen naar de gemeente.
Reactie dhr. Karel van der Velden: door bezuinigingen moeten we ervan
uitgaan dat we een aantal zaken zullen moeten accepteren zoals ze gaan.
8. Wegkanten 1e Stichting zijn wederom zeer slecht. Wat kunnen we hier
verwachten? Wanneer worden deze wegkant opgehaald en/of gewerkt
aan een definitieve oplossing?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: voorlopig niets, er staat niets
gepland.
Reactie Wethouder Wouter Bollen: hier staat geen definitieve oplossing
voor gepland, het blijft voorlopig herstelwerk. Dus indien er problemen
zijn dit graag melden bij de gemeente.
11.Rondvraag.
Dhr. Jos Schilderink: aan de klotweg zijn veel bramenstruiken in de sloot en
in de slootkanten. Dit geeft overlast. Als er een gesprek is met Waterschap
dit graag aan bod brengen.
Reactie dhr.Jos de Kleijne: Staatsbosbeheer is eigenaar van deze sloot.
Reactie dhr. Wouter Bollen: We hebben binnenkort een gesprek met het
waterschap, wel zullen dit onderwerp aan bod laten komen.
Dhr. Piet Hendriks: samenvatting notulen graag in eerstvolgende
nieuwsbrief.
Reactie secretaris dhr. René Kuunders: dit moet mogelijk zijn.

Dhr. Huub Rijkers: Fietspaden zijn over het algemeen slecht, op fietspad
naast de Quayweg zijn plotselinge hoogteverschillen van 3 cm of meer geen
uitzondering. Door de boomwortels wordt dit in snel tempo slechter. Is het
niet zo dat de toeristenbelasting deels ten goede moet komen aan de
fietspaden?
Aanvulling dhr. Jos de Kleijne: Dit is eigenlijk een beleidsvraag, waar besteed
je de toeristenbelasting aan?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: de inkomsten uit toeristenbelasting
komen eerst in de pot Algemene Middelen, vanuit deze pot stroomt een deel
van dit geld, tussen de 80% en 90%, weer terug in zaken die betrekking
hebben op toerisme, de fietspaden horen hier ook bij. De fietspaden in onze
gemeente kennen onderhoud conform het vastgestelde wegenbeheersplan.
De problemen die aanwezig zijn graag melden bij de gemeente, zij zullen de
problemen beoordelen en indien noodzakelijk bevonden deze verhelpen.
Reactie dhr. Karel van der Velden: wie heeft hier de controlerende taak
over?
Reactie dhr. Wethouder Bollen: de Gemeenteraad.
Dhr. Wilbert Vloet: Afgelopen jaar was de kermis op vrijdag geopend. Was
dit niet gecommuniceerd van te voren?
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dat klopt, de exploitant heeft enkele
dagen van te voren voorgesteld om de attracties al op de vrijdagavond te
openen. Als Vereniging Peelbelang Landhorst hebben wij daarmee
ingestemd. Ook dit jaar zal de kermis op vrijdag openen en zal de kermis op
maandag als laatste dag open zijn.
Dhr. Ad Rijkers: Het secretariaat van de KBO heeft een e‐mail ontvangen
waarin gepromoot wordt om deel te nemen aan “bezoek‐sites” zoals
www.bezoekrijkevoort.nl, www.bezoekhaps.nl . Ik geloof niet in de werking
van dergelijke sites maar hoe denkt het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst hierover?
Reactie dhr. Karel van der Velden: Wij hebben inderdaad ook een dergelijk
verzoek gekregen en we zullen dit jaar ook deelnemen. Er komt dus een site
www.bezoeklandhorst.nl Alle verenigingen en bedrijven kunnen hieraan
deelnemen zodat er een platform ontstaat waarop alle verenigingen en
bedrijven uit Landhorst zich kunnen profileren.

Dhr. Harrie Schilderink: de fietspaden op de kanaaldijk waren ruim opgezet.
Nu neemt gras en onkruid de overhand. Wie is verantwoordelijk voor het
onderhoud?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: Het fietspad is een in gezamenlijk project
gerealiseerd, het is mij onbekend wie er verantwoordelijk is voor het
onderhoud van deze fietspaden, ik verwacht dat dit de gemeente is. Mocht
dit het geval zijn dan is mij tevens niet bekend of deze fietspaden
opgenomen zijn in een beheersplan.
Reactie dhr. Jos de Kleijne: Dit fietspad is aangelegd in een samenwerking
tussen de gemeente Sint‐Anthonis, Staatsbosbeheer en het Waterschap. In
eerste instantie zou ook het Brabants Landschap meedoen maar die zijn
afgehaakt. Volgens mij is het zo dat onderhoud als volgt verdeeld is;
fietspaden voor gemeente, waterwegen voor waterschap en houtwal voor
Staatsbosbeheer.
Reactie dhr. Karel van der Velden: we zullen, zoals eerder deze avond al
toegelicht, vaker genoegen moeten nemen met iets mindere kwaliteit van
wegen, fietspaden en dergelijke omdat het ambitieniveau in het kader van
bezuinigingen naar beneden bijgesteld zijn.
Reactie dhr. Ad Rijkers: nog een opmerking makende over de kwaliteit van
de fietspaden. Nog steeds worden er wildcrossers, paarden en andere niet
gebruikers op het fietspad gesignaleerd. Spreek elkaar erop aan als je vind
dat er zaken gebeuren die niet kunnen!
Dhr. Ton van den Berg: Is het misschien een idee om halfjaarlijks een
dergelijke bijeenkomst te houden zonder aanwezigheid van de gemeente, ik
heb namelijk het idee dat er dan meer vrijuit gesproken gaat worden.
Reactie dhr. Karel van der Velden: wij als bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst delen die mening niet maar indien er meerdere mensen in deze
zaal uw mening delen kunnen we dit overwegen. (Note: er kwam verder
geen reactie uit de zaal)
Reactie Wethouder Wouter Bollen: als dit gevoel heerst dan wil ik dit graag
oplossen. Iedere vraag naar believen beantwoorden is wat anders dan een
luisterend oor hebben.
Reactie dhr. Huub Rijkers: deze avond is wel voor dorpsgerelateerde zaken
en niet voor privé gerelateerde zaken.
Dhr. Marcel Rijkers: waar kunnen we dan terecht met klachten over de
gemeente?
Reactie dhr. Karel van der Velden: bij de gemeente.

Reactie dhr. Anton Nabuurs: het vergunningenbeleid in de gemeente is echt
slecht, daar moet men echt iets aan gaan doen.
Reactie dhr. Marcel Rijkers: ik kan dit beamen, een telefoontje langs diverse
adviesbureaus zegt genoeg.
Dhr. Huub Rijkers: half maart hebben we met enkele vrijwilligers rondom de
Stek gesnoeid en struiken geruimd. We willen bij deze de gemeente nog
bedanken voor het opruimen van de takken.
Dhr. Jos Schilderink: Kan de regeling omtrent snoeiafval verruimt worden?
In deze periode is er veel snoeiafval maar de vorst is het niet verstandig om
nu al te snoeien. Gratis storten van snoeiafval bij milieustraten is voor
bedrijven buiten deze periode niet mogelijk. Kan er een langere termijn
open gesteld worden?
Reactie Wethouder Wouter Bollen: We zijn al bezig met het zoeken naar een
oplossing met de milieustraten, dit doen we gezamenlijk met Land van Cuijck
en Boekel. We willen streven naar a) flexibelere ophaalmomenten en b)
tussentijds gratis lossen van snoeiafval voor bedrijven.
Dhr. Harrie Schilderink: bij deze wil ik eenieder uitnodigen voor de
bijeenkomst die het Platform Gehandicapten Sint‐Anthonis binnenkort
organiseert. Door wijziging in AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) zullen er veel meer zaken op ons afkomen.
Reactie Wethouder Roos Aben: het PGSA organiseert een middag en een
avondbijeenkomst, de programma’s tijdens deze bijeenkomsten zijn
hetzelfde. Dhr. Karel van der Velden en ikzelf zullen aanwezig zijn. Het is
zeker een goed en belangrijk initiatief, de wijzigingen in AWBZ zullen
ingrijpend zijn voor sommige mensen.
Reactie Karel van der Velden: In algemene zin kunnen we concluderen dat
op korte en lange termijn er meer en meer op ons af zal komen als
samenleving.
12.Sluiting.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit
de vergadering om 22.14 uur. Traditiegetrouw wordt door de gemeente nog
een drankje aangeboden, dit jaar zelfs 2 drankjes maar dan komt word dit
volgens wethouder Roos Aben uit het dorpsprojectenbudget betaald.
Vereniging Peelbelang Landhorst.
Secretaris René Kuunders

JAARVERSLAG 2013 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.
6 januari ’13

Nieuwjaarsontmoeting in dorpshuis “de Stek”.

26 april ‘13

Koninklijke onderscheiding Mevr. Ans Rijkers
Koninklijke onderscheiding Dhr. Pieter Jacobs

4 mei ’13

Gemeentelijke dodenherdenking te Landhorst

14 mei ’13

Overlijden dhr. Jan van den Berg

18 mei ‘13

Dhr. Mary en mevr. Mien Verhoeven 50 jaar
getrouwd.

30 mei ’13

Overlijden dhr. Matt Willems

29 juni ‘13

H. Paulusviering

4‐7 oktober ’13

50e Kermis in Landhorst georganiseerd door
VPL

5 oktober ‘13

Overlijden mevr. Dilia Rijkers‐Smits

18 oktober ’13

Overlijden dhr. Cees van Dommelen

10 November ’13 Eerste officiële optreden popkoor ZIP
20 november ’13 Verenigingenavond.
24 november ’13 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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