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Agenda voor de 69e jaarvergadering Vereniging Peelbelang Landhorst:
1. Opening en inleiding door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 15 Mei 2014.
3. Jaarverslag 2014.
4. Kasverslag 2014 & Verslag dierenweide “de Vrije Loop”.
5. Begroting 2015.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Michel Ditters
Door zittend bestuur voorgedragen: Mevr. Dini van den Bungelaar
Eventuele andere kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering bij de secretaris.
7. Pauze, tevens inschrijving nieuwe leden.
8. Mededelingen van het bestuur.
9. College van 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 68e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 15 Mei 2014.
Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

73 leden
15 leden
215 leden (peildatum 15‐05‐2013)

1. Opening.
Voorzitter Karel van der Velden heet allen, namens het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst, van harte welkom op de 68e algemene
ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom voor Dorine Venhuizen,
contactambtenaar namens de gemeente.
Karel deelt mede dat het college van B&W, bestaande uit Burgemeester
Marleen Sijbers en wethouders mevr. Roos Aben en dhr. Pierre Reijnen,
later aan zal schuiven ivm een ingelaste raadsvergadering, zij zullen rond
21.30 uur aanwezig zijn. Het programma zal daar waar nodig aangepast
worden. Daarna spreekt de voorzitter de volgende inleiding uit.
“Dames en Heren,
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.
Het is alweer voor de 68e keer dat de leden van VPL welkom geheten
worden op de jaarlijkse algemene jaarvergadering. Deze vergadering, was
en is, de gelegenheid waarbij het bestuur van VPL verantwoording aflegt
over wat in het voorgaande jaar plaatsgevonden heeft.
In 2013 zijn veel dingen gebeurd. Naast droevige gebeurtenissen kende
2013 ook officiële momenten en gelukkig ook de nodige feestelijkheden.
Helaas zijn een aantal mensen niet meer in ons midden, we leven mee met
hun nabestaanden en wensen ze veel sterkte toe bij het verwerken van het
verlies van hun naaste.
In 2013 kreeg het bestuur van VPL onverwacht het verzoek om de
Gemeentelijke Dodenherdenking te organiseren. We kunnen dankzij de
voortreffelijke samenwerking met het bestuur van KBO afdeling Landhorst
en vele vrijwilligers terugkijken op een goed georganiseerde en respectvol
uitgevoerde Dodenherdenking. Namens de Gemeente wil ik iedereen
bedanken voor hun inzet.

Na een aantal jaren er naar toe geleefd te hebben werd afgelopen jaar ook
groots uitgepakt tijdens de kermis die voor de 50e keer door VPL en samen
met vrijwilligers georganiseerd werd. De vele aanwezigen hebben enorm
genoten van de kermisbrunch en daarna met volle teugen kunnen genieten
van de kermis. Samen met u hopen we dat er nog vele kermissen mogen
volgen. In het najaar heeft Landhorst de primeur gekregen van een nieuw
type hemelwaterafvoer. Om kosten te besparen en om zoveel mogelijk te
voorkomen dat regenwater in de waterzuiveringsinstallatie terecht komt is
een innovatieve oplossing bedacht door medewerkers van onze gemeente.
Tijdens de officiële presentatie hiervan werd de brandweer opgetrommeld
om met grote hoeveelheden water de werking van dit nieuwe systeem te
laten zien. Vele mensen hebben met eigen ogen gezien dat het systeem in
staat is om al dit water te verwerken. Later vanavond komt dit onderwerp
nog een keer aan de orde. Enkele jaren geleden werd tijdens de algemene
jaarvergadering getoond welke gevolgen de krimp, die onverminderd op ons
afkomt, heeft. Dit vormde het begin om te komen tot de inmiddels door de
Gemeenteraad vastgestelde Dorpsvisie. In deze visie zijn een aantal
scenario’s geschetst met als doel om Landhorst leefbaar te houden. Deze
Dorpsvisie heeft ondertussen geleid tot de eerste concrete stappen die gezet
gaan worden om een aantal zaken in Landhorst op te pakken. Later
vanavond kom ik hier nog uitgebreid op terug. Tot slot wil ik vanaf deze
plaats er met klem op wijzen dat de komende jaren er vele veranderingen
op onze samenleving afkomen. Het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst wil samen met u de handen uit de mouwen steken om deze
veranderingen te gebruiken om Landhorst leefbaar te houden. Tegelijkertijd
zullen we ook in sommige gevallen moeten accepteren dat niet alles bij het
oude zal kunnen blijven. Desondanks heeft het bestuur er het volste
vertrouwen in dat u allen bereid bent om mee te helpen, op welke manier
dan ook, om ons dorp de titel ‘Parel van de Peel’ met reden te laten dragen.
Bedankt voor uw aandacht.”
2. Notulen jaarvergadering 2013.
Dit jaar heeft iedereen in Landhorst de uitnodiging en de notulen gekregen
van de vorige jaarvergadering. Alle inwoners van Landhorst hebben de
notulen ontvangen, hiermee willen we de mensen die nog geen lid zijn van
VPL prikkelen om lid te worden, tenslotte is het hebben van een grote
achterband beter richting gemeente.
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 2013.
Bij de uitnodiging was tevens het jaarverslag 2013 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 2013 & Jaarverslag dierenweide “de vrije loop”.
De sheets van het kasverslag 2013 zijn door dhr. Michel Ditters toegelicht.
De grotere uitgaven in 2013 die gerealiseerd zijn staan in de kostenposten
“bestuur” en “divers”. De uitgaven voor de eerstgenoemde kostenpost
komen voornamelijk voort uit vergaderkosten en het bestuursuitje, tevens
heeft het bestuur extra kosten gemaakt om te gaan kijken bij initiatieven die
ook in Landhorst gerealiseerd zouden kunnen worden in het kader van de
Dorpsvisie. Bij de kostenpost “divers” vinden we een grote uitschieter, er is
namelijk een startkapitaal van € 500,‐‐ geschonken aan de stichting
“Geluiden Uit De Peel”.
Vraag dhr. Piet‐Hein Swinkels: is er geen factuur ontvangen voor de Kamer
van Koophandel?.
Reactie dhr. Michel Ditters: voor zover ik heb kunnen zien is er geen factuur
verstuurd door de KvK. We gaan dit nog nader uitzoeken.
Reactie dhr. Willy Geurts: Dat is ook correct, er wordt geen contributie meer
geheven door de KvK.
Onder de post werkgroepen is dit jaar een éénmalige grote uitgave geweest
vanwege de 50e kermis die we als VPL organiseren. De uitgaven voor de
kermis waren dit jaar € 2.636,20 en de opbrengsten € 1.275,‐ euro.
De gerealiseerde kosten in de werkgroep “Landhorst Mooi” zijn
voornamelijk de onkosten die we vergoed hebben aan de vrijwilligers. Met
name dhr. Frans Takken doet veel werk op dit gebied en werkt alles keurig
bij. Iedereen die hier een bijdrage aan levert van harte bedankt. Omdat
gloeilampen steeds meer verdwijnen uit de winkelschappen hebben we ook
voor € 250,‐‐ gloeilampen gekocht.
Dit jaar zijn we circa € 2.023,87 ingeteerd .
Dit jaar is de kas gecontroleerd door de zittende kascommissie bestaande
uit mevr. Geraldine de la Mar en dhr. Erwin Dekkers. Dhr. Erwin Dekkers
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. Erwin dekkers. De kascommissie
2014 zal bestaan uit: dhr. Arnold de Wit 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 2014.
Dhr. Michel Ditters licht de begroting 2014 toe.
Er komen verder geen vragen of opmerkingen uit de zaal.
6. Bestuursverkiezingen.
Dit jaar zijn er 2 leden aftredend en herkiesbaar: dhr. David Driessen en dhr.
René Kuunders. Er heeft zich bij het bestuur geen andere kandidaat
gemeld. Beide zittende bestuursleden zijn herkozen met 72 stemmen voor
en 1 blanco. De kiescommissie bestond dit jaar uit dhr. Tiny Verhoeven en
dhr. Pieter Jacobs.
7. Kwaliteitsimpuls.
Dhr. Karel van de Velden presenteert het project “kwaliteitsimpuls
openbare ruimte Landhorst”, dit project is een onderdeel van de Dorpsvisie
en zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking tussen de gemeente en
de inwoners van Landhorst. De gemeente is meer en meer terugtredend en
zal meer neerleggen bij de inwoners. Hierin is zowel de gemeente als de
gemeenschap zoekende naar het juiste format, wie is verantwoordelijk of
leidend waarvoor en wie neemt het initiatief. Het is niet altijd helemaal
duidelijk hoe zoiets verloopt.
Het project “Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst” is een onderdeel
van de Dorpsvisie. Uit deze visie bleek dat er in de kom van landhorst best
wel wat zaken aangepakt mogen worden, zo is er bijvoorbeeld op diverse
plaatsen wortelopdruk en andere overlast van laanbomen. Er moet goed
nagedacht worden hoe dit aangepakt wordt en wat er meer gedaan kan
worden (ambitie). Eén van deze ambities hebben we gerealiseerd zien
worden aan De Quayweg, namelijk een infiltratie en ontkoppeling van het
hemelwaterafvoer op het riool. Door deze wijze van infiltratie word het
hemelwater direct in de omgeving geïnfiltreerd in plaats van afgevoerd naar
de waterzuivering.

Om het project “Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Landhorst” verder uit te
werken is een stuurgroep opgericht. Komende tijd wordt u door hen op de
hoogte gehouden en betrokken bij het project.
Eén van de ambities van VPL is om meer jeugd en kinderen in Landhorst te
krijgen waardoor er ook meer voorzieningen behouden kunnen blijven. In
de kom van Landhorst moeten hiervoor een aantal zaken opgepakt gaan
worden.
Zoals eerder gezegd zal het project in nauwe samenwerking tussen
gemeente en inwoners van landhorst uitgevoerd worden.
De aanleiding van het project:
1. Dorpsvisie opgesteld door inwoners landhorst
2. Terugkerende klachten wortelopdruk en andere overlast van laanbomen
3. Ambitie gemeente: door afkoppelen meer infiltratie wil men 2 zaken
bereiken.
a. Ontlasten waterzuivering
b. Geen onderhoud nodig aan molgoot + riolering ‐> kostenbesparing
‐> lagere lastendruk of middelen elders inzetten.
Inhoudelijk kan er nog niet veel over gezegd worden, VPL is in
samenwerking met een aantal ambtenaren een projectplan aan het
schrijven, dit wordt verwerkt in een raadsvoorstel. In dit plan word ook
gekeken naar het oppakken van andere projecten zoals bv weginrichting
(brede straten met punaises). Door bijvoorbeeld het smaller maken van de
weg is er minder onderhoud en zijn er dus ook minder kosten te
verwachten. Dit alles wordt nu verwekt in het projectplan. Het wegbeheer is
volledig de verantwoording van de gemeente.
In dit stuk komen ook de wensen van de mensen van landhorst naar voren,
op een aantal plaatsen staan bomen die zorgen voor overlast. Het
verwijderen van deze bomen is een duidelijke wens vanuit het dorp waar
we graag gehoor aan geven mits dit mogelijk is. Door dit mee te nemen in
een dergelijk project ontstaan er mogelijkheden om dit te realiseren. Vanuit
het dorp willen we graag reacties, dit willen we doen tijdens een
informatieavond. Een aantal zaken in dit projectvoorstel zullen misschien
verrassend overkomen, een tip van de sluier, het verkopen van de grond
“openbare ruimte” voor de woningen. Dit moet niet maar dit zou mogelijk
kunnen zijn. Dit gaan we bespreken tijdens een informatieavond. Ook zullen
er hopelijk ideeën voortkomen uit deze informatieavond. Deze ideeën
dienen uiteraard wel getoetst te worden door de gemeente.

Dhr. Willy Geurts: wat gebeurt er met de middelen voortkomende uit de
besparende maatregelen? Vloeit dit geld terug in gemeenschap?
Dhr. Karel van der Velden: ja, de middelen worden ingezet voor realisering
van dit project.
Dhr. Ruud Nap: dit verhoogt WOZ?
Dhr. Karel van der Velden: ja, dit kan gevolgen hebben.
Via de stuurgroep zullen we de ideeën naar de gemeente aandragen, we
proberen hier wel ruimte in te houden voor andere ontwikkelingen. Zodra
de Gemeenteraad hiervoor een akkoord geeft kunnen we ook op korte
termijn aan de slag.
De komende jaren zullen wij vaker op een dergelijke manier gaan werken.
De overheid treedt terug waardoor we meer zaken zelf zullen moeten doen
als we iets gerealiseerd willen hebben. In Landhorst vinden we dit niet
vreemd, we doen dit immers al vanaf 1945. Vanuit het gemeentehuis zal er
nu wel anders mee omgaan worden, het betreft immers onze eigen
leefomgeving. Het bestuur heeft veel vertrouwen in de samenwerking met
de gemeente, het loopt nu al zeer voorspoedig.
Dhr. Arnold de Wit: het infiltratiesysteem werkt goed, maar de goot is nu al
goed aan het verzakken. Ik denk dat ze het bij het volgende project iets
anders aan moeten pakken.
Dhr. Karel van der Velden: de verantwoordelijke ambtenaar heeft dit ook al
geconstateerd en men weet nu al dat de nieuwe infiltratie anders gemaakt
zal worden.
Dhr. Tiny Verhoeven: wie heeft initiatief genomen?
Dhr. Karel van der Velden: vanuit VPL.
Dhr. Harrie Schilderink: is het verkopen van gemeentegrond al concreet?
Dhr. Karel van der Velden: dat is nog niet concreet, we weten nog niet welke
consequenties het heeft.
Dhr. Wijnand Janssen: Het vuil op die strook grond, is daar de eigenaar voor
verantwoordelijk?
Dhr. Karel van der Velden: er is een keer een brief verstuurd vanuit de
gemeente, die was niet 100% duidelijk. Zaak is dat alles echt heel duidelijk
moet zijn voordat dit definitief haalbaar zal zijn. Het is vooral nieuw.

Dhr. Aad Overvliet: wanneer gaat dit project van start?
Dhr. Karel van der Velden: op dit moment wordt het plan geschreven zodat
het naar het college kan. Zodra dit akkoord is zal er een raadsvoorstel
geschreven worden. Verwachting is dat het raadsvoorstel in september
2014 op zijn vroegst gereed is.
Mevr. Dorine Venhuizen: planning wordt op korte termijn teruggekoppeld
naar VPL.
Karel vervolgt met iedereen op te roepen voor deze informatieavond(en) en
met ons mee te denken.
8. Welkomstwoord aan dhr. Pierre Reijnen.
Op dit moment is er een ingelaste raadsvergadering, soms vraagt de
actualiteit om het omzetten van agenda’s, helaas was dit vandaag ook het
geval. Er komt iets ingrijpends aan, Pierre is uit de vergadering gegaan om
hierbij toch aanwezig te zijn. In de loop van de avond zal misschien duidelijk
worden waarom de overige leden van het college afwezig zijn.
9. Pauze van 21.05 tot 21.28 uur.
10. Mededelingen vanuit het bestuur.
1. Werkgroep MACE heeft voor de vergadering spreektijd aangevraagd.
Werkgroep MACE is gisteravond voor het eerst bij elkaar geweest en
willen graag even het woord. Dhr. Huub Rijkers zal vanuit deze
werkgroep later deze avond het woord tot u richten.
2. In 2015 bestaat Landhorst en Vereniging Peelbelang Landhorst 70 jaar.
Het bestuur van VPL stelt voor om dit met een feestje te vieren. Zoals al
eerder aangegeven zou het prachtig zijn als de Landhorster verenigingen
dit samen oppakken en in 2015 iets organiseren. Het bestuur wil dit
graag samen met de inwoners van landhorst oppakken. Als er nu al
mensen zijn die het leuk vinden dit mee te organiseren kunnen zij zich bij
ons melden.
3. NL Doet editie 2014. Vanuit NL Doet is er € 500,‐‐ beschikbaar gesteld
voor het realiseren van projecten. Een grote groep vrijwilligers heeft in
het kader van de NL Doet actie de handen ineen geslagen en de
ontmoetingsruimte in de Kievitshof een flinke opknapbeurt gegeven. Het
ziet er allemaal weer prachtig uit. Namens de gebruikers en alle inwoners

van Landhorst wil het bestuur van VPL al deze mensen van harte
bedanken voor hun inzet. De voorzitter vraagt de vergadering dit te
onderstrepen met een hartelijk applaus.
4. Zorgcoöperatie Landhorst. Zoals velen van u ondertussen gemerkt
hebben is de overheid de zorg momenteel opnieuw aan het inrichten. Dit
gaat gepaard met de nodige veranderingen en onduidelijkheden voor de
zorgvragers. De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat de oude situatie
onbetaalbaar wordt. Daarnaast zorgt de vergrijzing er voor dat de
zorgvraag verandert en tegelijkertijd zal toenemen. Steeds vaker zien we
dat leefgemeenschappen zoeken naar alternatieven. Het
gemeenschappelijke doel van deze initiatieven is de zorg dichtbij de
mensen organiseren. Kortom: er word gestreefd naar zorg zoals die in
het verleden werd uitgevoerd door de wijkzuster. Onze samenleving is
echter een stuk complexer geworden waardoor dat een dergelijke
ontwikkeling niet eenvoudig uitvoerbaar is. Daarom willen de besturen
van KBO afdeling Landhorst en VPL dit samen oppakken, de eerste
overleggen zijn hierover al geweest. In onze omgeving zijn al een aantal
projecten gestart, denk hierbij bijvoorbeeld aan Elsendorp. Komende tijd
zult u hier meer van horen en zal er ook een beroep gedaan worden op
de inbreng van u allen om mee te denken in de mogelijkheden. Beide
besturen hopen dat er onder de inwoners van Landhorst bereidheid is
hier in mee te denken, dit is een serieus onderwerp.
5. Extra evenement tijdens de Landhorstse kermis van dit jaar. Na een
succesvolle 50e kermis afgelopen jaar heeft het bestuur van het Platform
Gehandicapten Sint Anthonis het idee opgepakt om een speciaal
evenement te organiseren voor haar doelgroep, mensen met een
beperking. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 4 oktober aanstaande. Het
bestuur van VPL maakt daarvoor graag plek vrij in het kermisprogramma.
We wensen de organisatie veel succes toe en hebben er het volste
vertrouwen in dat dit evenement niet alleen Landhorst goed op de kaart
zal zetten maar dat het ook voor de ongetwijfeld vele bezoekers een
onvergetelijke dag zal worden.
6. Zelfsturing. Er zijn diverse redenen te noemen die aanleiding gevormd
hebben om te starten met het project zelfsturing. In goed overleg tussen
alle dorpsraden van onze gemeente en het gemeentebestuur wordt op
dit moment de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen. Komende
maanden zullen de ideeën voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Wanneer de gemeenteraad instemt met het raadsvoorstel worden de
ideeën omgezet in naar acties. Concreet betekent de Zelfsturing dat
inwoners van de gemeente meer inbreng krijgen en hebben in zaken die
hen direct aangaan. Maar er wordt ook inbreng van u allen verwacht.
Het bestuur van VPL zal dan ook de komende tijd regelmatig naar uw
mening en ideeën vragen. Deze dorpsoverleggen kent u nog van enige
tijd geleden toen we de Dorpsvisie opgesteld hebben. We gaan er vanuit
dat we tegen die tijd op uw inbreng kunnen rekenen.
7. Dhr. Mies van de Ven geeft een verslag over de gang van zaken in en
rondom de dierenweide.
“In het najaar van 2012 kregen we te horen dat de ledenbijdrage niet
meer geïnd konden worden en moesten we een nieuwe machtiging laten
tekenen. Hierdoor is de contributie pas eind 2013 geïnd. In het voorjaar
worden ieder jaar jonge dieren geboren, dit jaar is er een jong
dwerggeitje geboren bij 5 – 7 graden onder nul. Het 800 gram zware
dwerggeitje is in handdoeken gewikkeld en kon zich na een paar dagen al
goed redden. De dierenweide heeft veel moeten beregenen met buizen
en dit kost veel tijd. In Oktober is een hanenkraai wedstrijd gehouden, de
meeste kraaien werden meegenomen door de eigenaren maar niet
allemaal, die belanden in de dierenweide, hier deden ze goed hun best,
maar ook hier geen prijs. Afgelopen maand heeft u allen kunnen zien dat
er in en om de Dierenweide graafwerkzaamheden plaatsgevonden
hebben. Doel hiervan is om de veiligheid van de daar liggende
gasleidingen en omgeving te verhogen. Ondertussen staat het gras er al
weer mooi op. De Gasunie heeft voor de overlast die door deze
werkzaamheden ontstaan zijn een hele nette vergoeding ter compensatie
overgemaakt aan de dierenweide.
Marco Nillesen heeft een vaste aanstelling gekregen bij de
dierenartsenpraktijk in Afferden, maar is nog steeds betrokken en
beschikbaar voor de dierenweide”
Mies doet het verzoek of er vrijwilligers zijn die zijn werkzaamheden over
willen nemen, hij begint op leeftijd te komen en zou het fijn vinden om
wat ondersteuning te krijgen. Het is wel erg mooi werk.
11.Werkgroep MACE.
Dhr. Huub Rijkers krijgt het woord.

“Namens de werkgroep dank aan het bestuur van VPL voor het krijgen van
de spreekruimte. Op 16 April werden de inwoners van Landhorst overvallen
voor de voorgenomen oprichting van een mestverwerkingsfabriek door
MACE. Aansluitend hierop is op 29 April een infoavond georganiseerd voor
de inwoners van Landhorst. Op deze avond werd over en weer gesproken en
uiteindelijk werd er besloten tot het oprichten van een werkgroep. Voor deze
werkgroep hebben uiteindelijk 14 personen zich aangemeld. Op verzoek van
het bestuur van VPL is er door ondergetekende een 1e avond georganiseerd.
Deze 1e bijeenkomst was gisteravond. We hebben op een prettige manier
het 1e overleg gehad waarbij nadrukkelijk de wens van allen was dat het
belangrijk is en blijft dat we naar elkaar luisteren en elkaars mening
respecteren. Ook hebben we lang stil gestaan hoe we samen kunnen
voorkomen dat er een tweespalt ontstaat in Landhorst en omgeving. Als
werkgroep steken we onze nek uit voor iets wat voor allen nog zeer
onduidelijk is, de leden van de werkgroep doen dit dus ook voor u.
Ook hebben we als werkgroep onze taakstelling in beeld gebracht. Onze
taakstelling is “Alle feiten op een rij krijgen over regelgeving, procedures en
mogelijke gezondheidsrisico’s, om zodoende op basis van feiten een
gewogen beslissing te kunnen nemen”. Tevens hebben wij als taakstelling
het informeren van bewoners over de stand van zaken.
Nadat onze taakstelling bekend was hebben we 4 deelgroepen gemaakt
waarbij in elke deelgroep een aantal mensen in de werkgroep zitting nemen
om daar waar mogelijk alle informatie te verkrijgen welke we nodig denken
te hebben.
De deelgroepen zijn:
1) Procedures:
‐ Zitting hierin hebben: Willy Smits, Ruud Nap, Piet‐Hein Swinkels,
Roy Aalbregt.
2) Gezondheid:
‐ Zitting hierin hebben: Giel Dekkers, Bets Thijssen‐vd Broek, Mientje
Emons‐Ermers, Nicole Smits‐Emons, Wim Lucas.
3) Communicatie:
‐ Zitting hierin hebben: Huub Rijkers, Ronnie van Gils
4) Financieel:
‐ Zitting hierin hebben: Chris Geene, Rinus vd Gevel, Ton Thijssen.
Voorzitter van de werkgroep is dhr. Huub Rijkers en zal bijgestaan worden
door dhr. David Driessen. Secretaris van de werkgroep is mevr. Bets Thijssen
vd Broek.

Dhr. Karel van der Velden bedankt dhr. Huub Rijkers voor zijn heldere
verhaal.
12. College B&W; mogelijkheid tot stellen van vragen uit de zaal.
Dhr. Karel van der Velden feliciteert dhr. Pierre Reijnen met zijn benoeming
als wethouder. Karel heet het voltallige college van harte welkom en is blij
dat zij toch nog tijd gevonden hebben om onze vergadering te komen
bezoeken. Karel geeft het woord aan burgemeester Marleen Sijbers:
“ Dank u en oprechte excuses voor onze late komst, blij met de bereidheid
dat we de jaarvergadering wat later hebben kunnen plannen ivm wisseling
in de agenda van het college. Wat betreft onze late komst willen wij u het
volgende mededelen: we zijn vrij recent geïnformeerd dat er in de nabije
omgeving van Stevensbeek (in de voormalige PI Maashegge) maximaal 800
asielzoekers gehuisvest worden, dat gebeurt medio juni van dit jaar. De
behoefte aan woonruimte voor asielzoekers is ontzettend hoog en het blijkt
dat ontzettend veel mensen Nederland bereiken en op een goede en
adequate manier gehuisvest moeten worden. De afgelopen dagen is in heel
goed en nauw overleg met de dorpsraad alles afgestemd, dit is op een hele
goede en prettige wijze verlopen. Ieder uur werden de zaken anders en
geactualiseerd. We moeten voorkomend dat de inwoners van Stevensbeek
op een verkeerde manier de informatie krijgen. Het COA heeft vanavond een
informatieavond gegeven richting de inwoners van Stevensbeek en
Overloon”.
Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst heeft de volgende vragen
voorgelegd:
1. Reactie op vergunningsaanvraag door MACE.
Zo’n project valt in eerste instantie binnen de portefeuille van wethouder
Reijnen. In overleg met andere collegeleden is besloten dat hij dit verder
niet zal behandelen omdat zijn schoonzoon lid is van MACE en in het kader
van o.a. integriteit dit niet past. Dit stuk is hierdoor overgedragen naar
wethouder Aben. Deze aanvraag zal nu eerst de normale procedure
bestemmingsplanwijziging moeten volgen.
2. Consequenties brand MOB complex.
Wethouder Reijnen: het hoeft verder niet toegelicht te worden. Wat daar
gebeurd is, daarvan bent u op de hoogte. Reacties dienen gegeven te
worden op basis van feiten. Defensie, Overheid, EOD, provincie, politie en

brandweer hebben invloed op deze feiten. Gemeente is bewust van impact
op de omgeving.
Burgemeester Sijbers : gezien het vermoeden dat er wellicht meer of andere
munitie aanwezig zou zijn dan gedemonteerde en onschadelijk gemaakte
munitie, is besloten dat alle partijen aangeschreven zijn. Formeel is er een
brief gestuurd aan de partners waarin dwangsommen genoemd zijn omdat
er naar mening van de gemeente zaken gebeurd zijn die niet conform het
bestemmingsplan zijn. We moeten echter wel de feiten weten om verder te
kunnen gaan.
Dhr. Joan van Crey: er is filmmateriaal beschikbaar.
Burgemeester Sijbers: een aantal films zijn bij ons bekend en zijn ook bij
Politie en OM in bezit.
Dhr. Lambert Verhoeven: ik stel voor dat u zelf een keer gaat kijken, dan
kunt u ook meteen kijken wie er allemaal wonen.
Burgemeester Sijbers: ik begrijp u, we hebben gesproken met EOD en
Politie. Er zijn materialen aanwezig die lijken op explosieven maar het niet
perse zijn. Er zijn wel vermoedens maar we hebben meer feiten nodig.
Dhr. Wiel Derks: ik maak me geen zorgen over wat daar ligt en ik woon er
het kortste bij.
Burgemeester Sijbers: of u zich zorgen maakt of niet, maar er zijn
vergunningen. Mensen die ter plaatse gaan bij calamiteiten moeten wel
weten wat er ligt om correct en veilig te kunnen handelen.
Dhr. Jo Aben: ik begrijp dat u er niets over te zeggen heeft. Er hangt een
sluier overheen want het is iets van defensie.
Burgemeester Sijbers: Neen, er bevinden zich een stichting, een museum,
en het perceel is van de provincie. We zijn bezig met een oriëntatie.
Dhr. Joan van Crey: mijn bedrijf word iedere 4 jaar gecontroleerd waarom
doet de gemeente dat niet op het MOB‐Complex?
Burgemeester Sijbers: een aantal controles vallen onder
verantwoordelijkheid van de politie. Het heeft niet altijd zin naar het
verleden te kijken. Onze zorg en het belang naar de toekomst is nu
prioriteit.
3. Wijziging in verstrekking subsidies, etc..
Wethouder Reijnen: Deelverordeningen op basis waarvan subsidies
verstrekt worden zijn omgezet naar beleidsregels. Het college kan nu
makkelijker schakelen bij veranderende omstandigheden. Op dit moment
zijn er nog geen wijzigingen.

Wethouder Aben: daarop wil ik graag het volgende toevoegen: het college
kan meer omdat zij de beleidsregels vaststellen maar zullen altijd de raad in
kennis stellen of betrekken. Belangrijkste is dat we niet meer een hele
commissie door hoeven te lopen wat lang kan duren.
Er gaan wat zaken verdwijnen. Nu is afgesproken dat we een ander en
groter budget beschikbaar zullen stellen aan de dorpsraden. Hierover heeft
afgelopen week ook wat in over de Maasdriehoek gestaan. Hiermee willen
we een stimulans geven voor het voltooien van hun projecten.
Verder zal er een evenementensubsidie beschikbaar gesteld worden. Als
gemeente vinden we bepaalde zaken belangrijk om toch te laten gebeuren
maar we hadden niet altijd de handvatten om dit te kunnen doen.
4. Zorgcoöperatie?
Er worden verschillende termen door elkaar gebruikt. Zorgcoöperatie,
materiële voorzieningen, aanpassing van woningen, zorgen dat mensen
langer in hun omgeving kunnen blijven.
Wethouder Roos Aben: dat kan verschillend zijn. Afhankelijk van vraag
vanuit de zorgcoöperatie. Westerbeek is al vrij ver, zij willen bijvoorbeeld
een eetpunt realiseren in een huiskamer, hiervoor komt subsidie en
feitelijke ondersteuning. Stevensbeek heeft wel de groep bij elkaar maar
weet niet waar te beginnen, zij zijn toen naar Elsendorp gegaan. In
Elsendorp zijn al vrijwilligers en professionals bezig in een soort van
zorgcoöperatie. Dit heeft de mensen in Stevensbeek een start gegeven en
ook Sint Anthonis is hiermee aan de slag gegaan. In Landhorst zijn
gesprekken gevoerd met de voorzitter van de KBO afdeling Landhorst.
13.Rondvraag.
Dhr. Ad Rijkers verzoekt bestuur om op de parkeerplaats nabij De Stek een
markering op de grond aan te brengen dat er een invalidenparkeerplaats
gemaakt is.
Dhr. Arnold de Wit: destijds infiltratie, jarenlang palen tussen de bomen
gehad, nu is er niets meer en kunnen mensen rechtstreeks de Quayweg op.
Reactie Dhr. Karel van der Velden: vraag ligt al voor de winter bij de
gemeente en zou uitgevoerd worden. We leggen de vraag verder door.
Dhr. Arnold de Wit: de WW is ook in Landhorst in aantocht. Wat kan de
gemeente betekenen in het aanbesteden van woningen aan lokale
ondernemers?

Reactie Wethouder Reijnen: dat ligt eraan wie de woning gaat zetten. Deze
week bijvoorbeeld is er een gesprek met Mooiland over het plaatsen van
woningen in Oploo. Op dat moment bepaald Mooiland wie de woningen
gaat zetten, de gemeente heeft hier geen invloed op. Als particulieren
huizen bouwen bepalen zij dat uiteraard ook zelf. Als een project in
opdracht van een projectontwikkelaar is ontwikkeld kunnen wij daar ook
niets in betekenen. Wij kunnen als gemeente niets opleggen.
Dhr. Arnold de wit: Dhr. Frans Takken doet veel voor het dorp, maar zit vaak
met afval waar hij niets mee kan. Er zijn meer mensen in het dorp die
opruimen. Is het mogelijk dat bijvoorbeeld eens in de maand er een plaats
komt en daar het afval door de gemeente opgehaald word. Er wordt steeds
meer van de mensen gevraagd om het dorp schoon te houden, maar zij
kunnen nergens met het afval naar toe.
Reactie Wethouder Reijnen: ik kan geen toezegging doen maar zodra er iets
speelt is de gemeente graag bereidt om te overleggen hoe we dit aan gaan
pakken.
Dhr. Mario Bardoel: eind vorig jaar gevraagd of er iets gedaan kan worden
aan de loonwerkers die naast de basisschool komen. Dit geeft gevaarlijke
situaties.
Reactie dhr. Karel van der Velden: vanuit VPL hebben we het verzoek gelegd
om een schoolzone in te richten. Dit verzoek is nooit ingewilligd. We kunnen
deze vraag nogmaals indienen maar het meest belangrijke is het aanspreken
van de mensen zelf en desnoods hun werkgever.
Dhr. Bart Sengers: Tanja heeft dat probleem ook ervaren en heeft de
loonwerker gebeld en toen was het probleem zo opgelost.
Dhr. Patrick de Klein: Ook de directrice van de school heeft contact
opgenomen met desbetreffende loonwerkers.
Dhr. Patrick de Klein: Dhr. Piet van de Berg is gestopt met het bijhouden
schooltuin, zijn hiervoor vrijwilligers te vinden? We hebben dit altijd heel
erg gewaardeerd dat Piet dit gedaan heeft.
Reactie dhr. Karel van der Velden: ik hoop dat mensen zich hiervoor
aanmelden
Dhr. Piet van de Berg: er ligt veel afval tussen de kerstdennen achter de
school.
Reactie dhr. Karel van der Velden: ik neem aan dat mensen uit landhorst dit
doen, dus spreek deze mensen daarop aan.

Dhr. Peter Verhoeven: We hebben niets meer gehoord over het
sponsorbeleid en de opdrachten / werkzaamheden die hiermee gepaard
zouden gaan.
Reactie dhr. Karel van der Velden: dat is inderdaad tijdens de
jaarvergaderingen en verenigingenavond besproken en dit zal binnenkort
weer opgepakt worden.
14.Sluiting.
Voorzitter Karel van der Velden bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit
de vergadering om 23.05 uur. We zijn blij dat het college B&W ondanks de
hectiek toch nog gekomen is. Als bestuur hebben we weer veel zaken die we
op kunnen pakken. Als we dat samen doen dan kunnen we met recht
spreken over de “Parel van de Peel”. Fijne avond en wel thuis.
Vereniging Peelbelang Landhorst.
Secretaris René Kuunders

JAARVERSLAG 2014 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.
5 januari ’14

Nieuwjaarsontmoeting in dorpshuis “de Stek”.

14 maart ‘14

Koninklijke onderscheiding dhr. Jo Oppers

25 april ‘14

Koninklijke onderscheiding dhr. Piet Janssen
Koninklijke onderscheiding dhr. Cor Kuijpers
Koninklijke onderscheiding dhr. Gerard Willems

3‐6 oktober ’14

51e Kermis in Landhorst georganiseerd door
VPL

18 november ’14 Verenigingenavond.
23 november ’14 Intocht Sinterklaas
7 december ’14

Kerstmarkt in De Stek t.b.v. stg. “Make a Wish”

 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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