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Agenda voor de 70e jaarvergadering Vereniging Peelbelang Landhorst: 
 

1. Opening & inleiding door de voorzitter. 
 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 24 Maart 2015. 
 

3. Jaarverslag 2015. 
 

4. Kasverslag 2015 & Verslag dierenweide “de Vrije Loop”. 
 

5. Begroting 2016. 
 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar:  
dhr. Martijn Albers, dhr. Karel van der Velden. 
 
Aftredend en herkiesbaar: mw. Ineke de Bruijn-Geene 
Door zittend bestuur voorgedragen: dhr. Harm de Kleijne 
 
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 

mailto:h.kuunders@peelbelang.nl


  

 

Notulen 69e algemene jaarvergadering. 
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 24 Maart 2015. 
 

Aanwezig: 78 leden 
Afgemeld: 15 leden 
Totaal:  210 leden (peildatum 24-03-2015) 
 

1. Opening 69e algemene jaarvergadering. 
Voorzitter Karel van der Velden heet allen, namens het bestuur van 
Vereniging Peelbelang Landhorst, van harte welkom op de 69e algemene 
ledenvergadering.  Een speciaal woord van welkom voor burgemeester 
Sijbers, wethouders mevr. Roos Aben en dhr. Pierre Reijnen, 
gemeentesecretaris dhr. Simon Middelkamp en ambtelijk contactpersoon 
van de gemeente dhr. Willem Engbers. 

 
“De ontwikkelingen van afgelopen jaar en van komend jaar zijn voor het bestuur 

van VERENIGING PEELBELANG LANDHORST aanleiding om het woord tot u te 

richten. 2015 wordt een jaar waarin vele veranderingen op gebied van zorg, in 

breedste zin van het woord, op ons af komen. Termen als De Kanteling en 

zelfredzaamheid worden steeds vaker gebruikt om deze veranderingen een naam te 

geven. Zeker is dat aangekondigde bezuinigingen er voor zorgen dat we steeds 

minder van de gemeente en landelijke overheid hoeven te verwachten. Afgelopen 

tijd is er is al gewerkt aan nieuw beleid om hier op in te spelen. Daar over heen 

komt de regering met extra bezuinigingen en nieuwe uitdagingen zoals de 

participatiewet.  

We zullen als samenleving moeten proberen te voorkomen dat deze bezuinigingen 

leiden tot het wegvallen van voorzieningen die voor de leefbaarheid noodzakelijk 

zijn. Het zal moeilijk worden te bepalen welke voorzieningen voor het behouden 

van leefbaarheid het belangrijkst zijn. Het bestuur van VERENIGING 

PEELBELANG LANDHORST heeft tijdens afgelopen verenigingenavond met 

aanwezige verenigingen hier over gediscussieerd. De belangrijkste conclusie is 

dat we komende tijd, door regelmatig overleg met elkaar, gaan proberen slim in te 

spelen op de genoemde ontwikkelingen. Daarnaast willen we door nieuwe 

initiatieven proberen te behouden wat we in Landhorst  hebben. Maar we zullen 

ook reëel moeten zijn en vanuit dit realiteitsbesef zal duidelijk moeten worden 

welke voorzieningen echt cruciaal en nodig zijn om de leefbaarheid zo goed 

mogelijk te borgen. Een ding is wel zeker: als we de aanwezige voorzieningen 

steeds minder gaan gebruiken zal het behouden hiervan nog moeilijker worden. 

Blijft staan dat iedereen vrij is keuzes te maken wat men wil doen.  

Maar er ontstaan zeker ook kansen om hier mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld 

aan het oprichten van een zorgcoöperatie en de verdere samenwerking van de 

verenigingen zoals recentelijk korfbalverenigingen Ajola en De Wilma’s. Ook 

andere verenigingen bekijken welke mogelijkheden er voor hen zijn. Maar er zijn 



  

 

ontwikkelingen die het moeilijk gaan maken. Ik denk dan aan het feit dat er minder 

kinderen zijn, meer ouderen komen die meer hulp uit de directe omgeving nodig 

gaan hebben, de al eerder genoemde bezuinigingen, enzovoort. Tel daar bij op dat 

minder mensen bereid zijn om zich belangeloos in te zetten voor zaken die de 

leefbaarheid ondersteunen en je komt tot de conclusie dat er nog heel wat 

uitdagingen op ons af komen. Overigens wordt bij het maken van beleid er steeds 

vaker van uit gegaan dat de aanwezigheid van vrijwilligers de uitvoering van dit 

nieuwe beleid mogelijk maakt. Dit alles vormt een serieus dilemma voor 

bestuurders van al onze verenigingen die op welke manier dan ook hun bijdrage 

leveren aan onze leefbaarheid. 

Over dilemma’s gesproken. Afgelopen voorjaar werd uit het niets aangekondigd 

dat er een aanvraag voor een mestverwerkingsinstallatie aan De Quayweg bij de 

gemeente ingediend werd. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van 

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST uitgebreid gediscussieerd hoe hier 

mee om te gaan. Uiteindelijk was de conclusie dat het voor het bestuur van 

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST onmogelijk is om hier een standpunt 

over in te nemen. Maar tegelijkertijd is vanwege de impact van deze ontwikkeling  

besloten dat het bestuur van VERENIGING PEELBELANG LANDHORST wel wil 

faciliteren in het proces. Daarom is de heer Huub Rijkers gevraagd en bereid 

gevonden om hierin een rol te gaan spelen. Terugkijkend op alles wat er gebeurd 

is spreekt het bestuur van VERENIGING PEELBELANG LANDHORST haar zeer 

grote waardering uit voor de manier van werken in deze werkgroep. Het is een 

zeer complexe materie waarbij het aspect emotie een belangrijk en niet te 

onderschatten rol speelt. Het bestuur van VERENIGING PEELBELANG 

LANDHORST is onder de indruk van het respect dat in de werkgroep naar elkaar 

toe aanwezig is en hoopt dat dit zo blijft. Eén ding staat al vanaf het begin als een 

paal boven water: wat de uitkomst ook wordt, het zal nooit voor iedereen goed 

zijn.   

 

Zoals ik al aangehaald heb, er zijn veel uitdagingen die in 2015 op ons afkomen. 

Maar als we terug kijken naar afgelopen jaar zijn er ook veel dingen gebeurd die 

Landhorst zonder meer positief op de kaart gezet hebben. En omdat leuke en 

positieve dingen nou eenmaal minder uitgebreid besproken en beschreven worden 

in de media, wil ik met een aantal voorbeelden laten zien dat we volop reden 

hebben om positief naar 2015 te kijken. Graag geef ik u een willekeurige 

opsomming, waarvan ik weet dat die zeker niet alles omvat:  

- Tijdens de 51
e
 Landhorstse kermis hebben bestuurders van het PGSA samen met 

ongeveer 70 vrijwilligers en diverse sponsoren een prachtig Music Event voor 

mensen met een beperking georganiseerd. Het was een geweldige dag waarbij alle 

aanwezigen enorm genoten hebben van dit zonder meer goed georganiseerd 

evenement. Organisatie van harte gefeliciteerd met het succes. 

- Greet en Piet Emans waren in 2014 maar liefst 60 jaar getrouwd. Greet en Piet 

hebben dit gevierd met een feest voor familie en vrienden en mochten ook nog de 



  

 

felicitaties van de burgemeester in ontvangst nemen. Greet en Piet nogmaals van 

harte gefeliciteerd. 

- Maar liefst 4 personen uit Landhorst hebben afgelopen jaar een Koninklijke 

Onderscheiding ontvangen. Dit zijn de heren Jo Oppers, Gerard Willems, Piet 

Janssen en Cor Kuipers. Heren nogmaals van harte gefeliciteerd. 

- Komend jaar bestaat de jeugdvereniging De Karekieten alweer 40 jaar. Tijdens de 

festiviteiten die georganiseerd worden om het 70 jaar bestaan van Landhorst te 

vieren, ook dit jaar,  wordt hier volop aandacht aan besteed. Later vanavond 

wordt krijgen we meer informatie hierover.   

- Om het 70 jarig bestaan van Landhorst extra luister bij te zetten wordt over enkele 

maanden wordt de unieke muzikale theaterproductie Geluiden uit de Peel 

opgevoerd. Vele mensen zijn er al een hele tijd mee bezig en we zijn erg benieuwd 

naar het eindresultaat van deze muzikale theaterproductie.  

- In 2015 wordt gestart met het project Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte 

Landhorst. Oftewel een flinke opknapbeurt voor de kom inclusief de ontwikkeling 

van een groene poort bij de Staatsbossen om zo vanuit Landhorst de entree van de 

Staatsbossen te verfraaien. 4 maart jongstleden is aan ongeveer 50 

Landhorstenaren, jong en oud, de plannen gepresenteerd en is er uitgebreid van 

gedachten gewisseld over de mogelijkheden. Belangrijk feit is dat er geld 

gereserveerd is om hier mee aan de slag te gaan. Later in deze Algemene 

ledenvergadering hoort u de laatste stand van zaken. 

Deze, zeker niet volledige, opsomming laat  zien dat 2014 Landhorst veel positiefs 

gebracht heeft, en dat 2015 niet anders hoeft te worden.  

Bedankt voor uw aandacht.” 

 
2. Notulen jaarvergadering 2014. 

Dhr. Karel van der Velden deelt mede dat er vooraf aan de vergadering 2 
opmerkingen gekregen over de notulen van 2014. 
 
Inzake agendapunt 4: kasverslag  
Hier staat vermeldt “De gerealiseerde kosten in de werkgroep “Landhorst 
Mooi” zijn voornamelijk de onkosten die we vergoed hebben aan 
vrijwilligers”.  Hier zou de illusie gewekt kunnen worden dat VPL vrijwilligers 
een vergoeding geeft, dit is beslist niet het geval. VPL vergoed alleen de 
kosten die gemaakt zijn door deze vrijwilligers. Zij krijgen dus géén verdere 
vergoeding. 
 
 
 



  

 

Inzake agendapunt 13: rondvraag 
Hier is genotuleerd dat dhr. Piet van den Berg gestopt zou zijn met het 
onderhoud van de tuin van basisschool de Vlieger. Dat is niet correct 
genotuleerd. Dhr. Piet van den Berg stopt pas met het onderhoud van de 
tuin zodra er een opvolger gevonden is die dit werk over wil nemen, tot die 
tijd wil hij wil graag proberen dit te blijven doen. 
 
Verder nog een opmerking vanuit de zaal: 
Inzake agendapunt 7 Kwaliteitsimpuls: Dhr. Ruud Nap zou nog geopperd 
hebben dat de WOZ-gelden die geïnd worden terug zouden moeten vloeien 
naar het dorp en niet naar andere dorpen in Gemeente Sint Anthonis. 
 
Verder geen opmerkingen en notulen worden hiermee vast gesteld. 
Dhr. Karel van der Velden bedankt dhr. René Kuunders voor het uitwerken  
van de notulen. 
 

3. Jaarverslag 2014. 
Bij de uitnodiging was tevens het jaarverslag 2014 toegevoegd. 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 2014 & Jaarverslag dierenweide “De Vrije loop”. 
Aan de hand van sheets wordt het kasverslag van VPL door dhr. Michel 
Ditters toegelicht.  
 
Dit jaar is de kas gecontroleerd door de zittende kascommissie bestaande 
uit mevr. Geraldine de la Mar en dhr. Arnold de Wit. Dhr. Arnold de Wit 
deelt mede dat tezamen met mevr. Geraldine de la Mar en dhr. Michel 
Ditters alles gecontroleerd is en dat alles goed en netjes verwerkt is. 
 
Aftredend lid van de kascommissie is dhr. Geraldine de la Mar. De 
kascommissie 2015 zal bestaan uit: dhr. Arnold de Wit en dhr. Martin 
Rijkers. 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. 
 



  

 

Dhr. Michel Ditters geeft het woord aan dhr. Mies van de Ven om de gang 
van zaken omtrent de dierenweide toe te lichten.  
Dhr. Mies van de Ven verteld dat het kasverslag van de dierenweide niet 
beschikbaar is omdat dhr. Marco Nillesen weekenddienst moest draaien en 
nog niet alles klaar had, ze komen daar later op terug. 
 
“ Op 10 februari 2015 is er een bijeenkomst geweest met de Gasunie. De 
Gasunie wilde een veiligheidsplaat aanbrengen boven de gasleidingen, 
welke net onder de dierenweide doorlopen. Maar eerst diende er een poort 
van 4 mtr breed en een extra hekwerk geplaatst te worden. Het hekwerk is 
geplaatst door bedrijven uit Venhorst en het tegelpad is opnieuw gelegd. In 
April is er een evaluatie geweest en iedereen was dik tevreden. De 
dierenweide heeft een vergoeding ontvangen voor deze werkzaamheden, 
dus ga er maar van uit dat dierenweide hierdoor positief gedraaid heeft. 
Er zijn 68 leden.  De dierenweide heeft wat regen betreft een goed jaar 
gehad, ze hebben maar 2 keer hoeven te beregenen. 
In 2014 zijn enkele dieren verkocht aan een kinderboerderij (2 geitjes) en een 
zorgboerderij (3 geitjes), enkele dieren zijn helaas overleden en overhandigd 
aan Rendac. Op de oproep voor vrijwilligers die zich in willen zetten voor de 
dierenweide is helaas niet gereageerd, deze vacature staat dus nog steeds 
open. Over het algemeen worden de werkzaamheden overdag verricht, in de 
lammertijd is het soms ook nachtwerk. De inkomsten worden alleen besteed 
aan het welzijn van de dieren. Verder een woord van dank aan alle 
vrijwilligers en leden van de dierenweide.” 
 

5. Begroting 2015. 
Dhr. Michel Ditters licht de begroting 2015 toe.  
Er is een toename in de subsidie door de gemeente in het kader van 
“zelfsturing”, hiervoor is € 1500,-- extra subsidie toegekend. 
Begroot aan inkomsten en uitgaven ligt op € 6.270,-- voor komend jaar. 
 
Vraag dhr. Piet Hendriks:  Wat zijn de € 5,-- kosten voor gemeente? 
Reactie Michel: Dit is een vergoeding “kavelhuur” ter plaatse van 
dierenweide.  
 
Er komen verder geen vragen of opmerkingen uit de zaal en de begroting is 
daarbij goedgekeurd. 
 
 
 



  

 

6. Bestuursverkiezingen. 
Dit jaar is er één bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Michel 
Ditters. Het zittend bestuur heeft voorgedragen mevr. Dini van den 
Bungelaar. Er heeft zich bij het bestuur geen andere kandidaat gemeld.  
 
Karel richt het woord tot Michel: 
“Michel je bent in 2009 in het bestuur gekomen en je volgde Thijs Barten op. 
Je was toen nog maar kort woonachtig in Landhorst maar je kende ons dorp 
al via je vriendin Eveline en via MENOS. Ik heb je voetbalcarrière niet 
gevolgd maar ik heb begrepen dat je goed mee kon met het team. Of je het 
verschil maakte weet ik niet maar dat is voor ons bestuur niet zo relevant. 
Wat wel voor ons belangrijk is geweest is jouw inbreng. Vanaf het begin heb 
je het penningmeesterschap op je genomen. Maar dat is niet het enige 
geweest. Tijdens de bestuursvergaderingen heb je altijd een duidelijke 
mening over diverse onderwerpen en weet je altijd in mogelijkheden en 
kansen te denken. Hoewel je een drukke baan en ondertussen ook nog een 
samen met Eveline 2 kinderen hebt heb je daar waart het kon altijd mee 
geholpen bij de activiteiten. De laatste tijd gaf je aan dat jullie besloten 
hebben om Landhorst te gaan verlaten. Dat dit een goed overwogen besluit 
is moge duidelijk zijn. Of we er blij mee zijn is een heel ander verhaal. 
Gelukkig voor jullie hebben jullie het huis snel kunnen verkopen aan een 
ander jong stel. Nu worden de eerste plannen gemaakt voor het nog nieuw 
te bouwen huis in Gemert. Hoewel het voor Landhorst jammer is dat een 
jong gezin er voor kiest ergens anders te gaan wonen wil ik jullie namens 
allen van harte feliciteren met jullie keuze en wens jullie veel voorspoed en 
geluk toe. Michel, van harte bedankt voor jouw inzet in het bestuur van 
VPL!” 
 
Na dit woord van dank geeft dhr. Karel van der Velden het woord aan dhr. 
Aad Overvliet. Dhr. Aad Overvliet deelt mede dat er 78 stemmen 
uitgebracht zijn waarvan 78 stemmen geldig en positief voor het 
voorgestelde bestuurslid. De kiescommissie bestond dit jaar uit dhr. Aad 
Overvliet en dhr. Bart Verberk.  
 
Dhr. Karel van der Velden feliciteert mevr. Dini van den Bungelaar met haar 
benoeming. 
 

7. Pauze van 20.46 tot 20.59 uur. 
 
 



  

 

8.  Mededelingen vanuit het bestuur. 
Dit jaar hebben we er voor gekozen om vooraf geen vragen toe te sturen 
aan het college. Het afgelopen jaar hebben we de zaken goed op een rij 
gehad en vaker contact met college waar nodig. 
 
Dhr. Karel van der Velden geeft het woord aan dhr. Willie Linders, voorzitter 
medezeggenschapsraad Basisschool de Vlieger. 
 
“Geachte leden van Vereniging Peelbelang, bestuur en college van B&W.  
 
Krimp. “Landhorst is ziek” zegt Jantje “doodziek!” “Wat heeft het dan?” 
vraagt Pietje. “Landhorst heeft last van krimp zei de dokter, krimp! Wat is 
dat dan? Een veel voorkomende ziekte in kleine dorpen. Oorzaak, 
ondervoeding in het verleden . Het gevolg, te weinig jonge aanwas. Bij het 
ene dorp slaat krimp harder toe dan bij het andere, maar de gevolgen zijn 
net zo goed desastreus. Toen het dorp honger had, had men het te eten 
moeten geven, maar dit is helaas niet gebeurd met alle gevolgen van dien.  
“Is hier iets aan te doen?” vraagt Pietje aan de dokter? “Ja” zei de dokter, 
“het orgaan waar krimp het ergste toegeslagen heeft kan men verwijderen, 
maar als de wil er is kan je met veel inzet ook proberen het in stand te 
houden. Welke de beste oplossing is weet de dokter eigenlijk niet, want het 
gaat hier immers over onze basisschool, nogal een belangrijk orgaan.  
 
En dan zal de dokter eerst de mening moeten weten van alle ouders en 
toekomstige ouders, alvorens een besluit te kunnen nemen.  
De mening van ouders wordt in deze vertegenwoordigd door het ouderdeel 
van de medezeggenschapsraad. Om dit goed in kaart te brengen laten wij 
als medezeggenschapsraad elke ouder, en toekomstige ouder, een enquête 
invullen,  waaruit de mening van ouders duidelijk zal moeten worden.  
Als deze mening duidelijk is, zal het ouderdeel van de 
medezeggenschapsraad dit advies overnemen, en bespreken met de dokter. 
Deze moet dit advies meenemen en van daaruit een weloverwogen besluit 
nemen.  Ieder mens kan organen missen, maar er zijn organen die van 
levensbelang zijn. Dit geldt ook voor Landhorst. Mocht het gebeuren dat de 
school van Landhorst haar deuren moet sluiten, dan zal dit zeker heel veel 
pijn doen en een diepe wond achter laten. Maar als de wil er is kan je er van 
genezen! 
 

Willie Linders namens MR De Vlieger.”  
 



  

 

Dhr. Karel van der Velden bedankt dhr. Willie Linders voor zijn inbreng. 
Vanuit Stichting Peelraam wordt er goed geluisterd naar de ouders en de 
mededelingen uit de 2e bijeenkomst worden verder meegenomen naar het 
bestuurskantoor. 
 
Dhr. Karel van der Velden geeft het woord aan dhr. Martijn Albers, Martijn 
zal verdere toelichting geven m.b.t. de festiviteiten rondom Landhorst 70. 
 
“We hebben de afgelopen maanden met een groep vrijwilligers 
gebrainstormd hoe met het hele dorp dus met jong en oud Landhorst 70 
gaan vieren. Al snel kwamen de prachtige herinneringen van de 
midzomerfeesten van de jaren ’90 naar boven. Zondag 28 juni is het zover! 
Dan vieren we Landhorst 70 op het kerkplein met activiteiten voor jong en 
oud. Op deze dag vieren we ook het 40 jarig jubileum van de karekieten en 
het 22 jarig bestaan van Stil’s.  Zij dragen dus bij aan de organisatie van deze 
middag. Wij hopen dat het een geslaagde en leuke middag gaat worden 
zodat het als opstapje kan dienen voor het te organiseren feest van 
Landhorst 75.” 
 
Dhr. Martijn Albers geeft het woord aan dhr. Pieter Jacobs. 
 
“De groep vrijwilligers bestaat uit Martijn Albers namens VPL, Arnold de Wit, 
Silfran Peeters, Twan Arts, Corrie Schilderink, Mariet van Creij, Cindy 
Schilderink, Danielle Arts, Piet-Hein Swinkels en mijn persoon. Wellicht 
schuift er nog iemand aan van Stil’s. 
De bedoeling is dat dit feest een opmaat is naar Landhorst 75. Veel mensen 
herinneren zich misschien nog de midzomerfeesten van de begin jaren 90. 
Dit was om het feest van Landhorst 50 in 1995 te kunnen financieren en we 
hoopten een standbeeld van de Peelwerker te realiseren.  
Het doel is om jong en oude bij elkaar te brengen. Over een aantal weken 
publiceren we meer in het Wanroijs Nieuws. Zondag 28 juni zal het feest 
plaatsvinden op het dorpsplein. Het programma start om 12.00 uur en zal 
tot 17.00 uur duren omdat we de agrariërs graag de tijd willen geven om 
hun dieren te verzorgen. Waarschijnlijk is er nog een afterparty met 
waarschijnlijk een liveband en een barbecue.  
Natuurlijk kost zo’n feestje geld en dat kan niet alleen van VPL komen. Als u 
ons potje nog wilt spekken dan kunt u zich na afloop melden bij een van de 
mensen van de commissie. Wellicht doen we ook nog een beroep op u om op 
deze dag een aantal uurtjes mee te helpen. 



  

 

Indien er vragen zijn kunt u mailen naar VPL of direct naar de personen die in 
de organisatie deelnemen. Indien u mee wilt helpen kunt u ons ook 
contacteren. Bedankt voor uw aandacht.”  
 

9. Spreekruimte werkgroep MACE. 
Werkgroep MACE Mestverwerking heeft voorafgaande aan de vergadering 
gevraagd om spreekruimte. Gezien de impact van dit onderwerp, het 
voorgenomen besluit van MACE voor oprichting van een 
mestverwerkingsfabriek aan de Quayweg, maakt het bestuur van VPL graag 
ruimte in deze vergadering voor nadere toelichting door de werkgroep.  
 
Dhr. Huub Rijkers krijgt het woord. 
“Namens “WERKGROEP MACE MESTVERWERKING” dank aan bestuur VPL 
voor het krijgen van deze spreekruimte. 
Nog even in het kort wat er tot nu toe gebeurt is: 
 Op 16 april 2014 werden we als Landhorst overvallen middels een info 
avond waarbij het voornemen werd gepresenteerd voor het oprichten van 
een mestverwerkingsfabriek aan de Quayweg (ter hoogte van het 
defensiekanaal) door Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (kort: MACE) 
 Aansluitend hierop is er door VPL op 29 april een info avond 
georganiseerd voor de inwoners van Landhorst. Tijdens deze avond is er een 
oproep gedaan voor het oprichten van een werkgroep, iedereen voor, tegen 
of tegen mits of voor mits kon zich hiervoor aanmelden. 
 Op 14 mei 2014 is de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest en 
hebben we samen onze doelstelling geformuleerd. We hebben toen op een 
prettige manier het 1e overleg gehad waarbij uitdrukkelijk de wens van allen 
was dat het belangrijk is en blijft dat we naar elkaar luisteren en elkaars 
mening respecteren. Ook hebben we toen 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, we doen dit dus ook voor u. 
Ook hebben we samen als werkgroep onze taakstelling in beeld gebracht. 
Onze taakstelling is “Alle feiten op een rij krijgen over regelgeving, 
procedures en mogelijke gezondheidsrisico’s, om u zodoende op basis van 
feiten een gewogen beslissing te kunnen laten nemen”. Tevens hebben we 
als taakstelling het informeren van bewoners over de stand van zaken. 
 Op 3 juli 2014 hebben we als werkgroep onze eerste info avond gehouden 
voor de inwoners uit Landhorst. 



  

 

 Op 19 november 2014 hebben we onze 2e info avond gehouden voor 
inwoners van Landhorst en Venhorst. Ook de politiek was hiervoor 
uitgenodigd. 
 Conclusie op de 2e infoavond was dat we als werkgroep voorlopig niet 
verder kunnen omdat door de aanvrager eerst de MER aanmeldnotitie moet 
worden ingediend bij de Provincie. Wat we tot op dit moment weten is dat 
door de aanvrager MACE al enkele keren gegevens zijn ingediend maar dat 
door steeds nieuwe vragen vanuit de controlerende instanties er telkens 
weer aanvullingen plaats dienen te vinden. Conclusie op dit moment is dat 
er dus nog geen MER aanmeldnotitie is welke door de Omgevingsdienst 
Brabant Noord als ontvankelijk is verklaard. Jammer dat dit allemaal zo 
lang moet duren. 
 Wij als werkgroep kunnen dus pas verder als deze MER aanmeldnotitie 
binnen is. Zodra dit het geval is zullen wij deze samen in de werkgroep en 
met deskundige gaan bekijken om dan zo snel mogelijk bij onze achterban 
terug te komen om u van zoveel mogelijk informatie te voorzien. 
 Wij als werkgroep zijn inmiddels ook in contact geweest met politieke 
partijen uit de gemeente Sint Anthonis om ook hen zoveel mogelijk van 
informatie te voorzien. 
 Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze altijd mondeling of 
schriftelijk stellen bij een van de werkgroep leden. 
 
Beste mensen, het was weer een heel verhaal, met helaas weinig nieuws, 
wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie en dat op uw en onze vragen 
niet zomaar even een antwoord gegeven kan worden, dit dient te 
geschieden op basis van feiten. Tot slot verzoek ik u allen om niet te pas en 
te onpas dingen te zeggen of te laten zeggen waar we als dorp niets mee 
kunnen. Negatieve foto’s, uitspraken  en daden heb je niet zomaar 
omgekeerd. Info vanuit onze werkgroep kunt u terugvinden op de site van 
Vereniging Peelbelang Landhorst onder het kopje Werkgroep Mestfabriek. 
U allen bedankt voor uw aandacht.” 
 

Dhr. Karel van der Velden bedankt dhr. Huub Rijkers voor de toelichting en 
de werkgroep MACE Mestverwerking voor haar inzet. 

 
10.  College B&W; mogelijkheid tot stellen van vragen uit de zaal. 

Burgemeester Marleen Sijbers krijgt het woord: 
“Allereerst willen wij jullie een rondje consumpties aanbieden van de 
gemeente. Verder wil ik u danken voor de uitnodiging voor het bijwonen van 
deze ledenvergadering. We zijn benieuwd wat er leeft en welke ambities er 



  

 

zijn in onze dorpen. Terugkijken naar afgelopen jaar kunnen we concluderen 
dat er goed samengewerkt wordt, zo is er het afgelopen jaar een convenant 
zelfsturing opgesteld en ondertekend. Er treedt een nieuwe fase aan in 
zelfsturing, als gemeente zullen we meer afstand moeten nemen en meer 
moeten overlaten aan de samenleving. Dit wordt deels ingegeven door de 
bezuiniging, maar ook door de aanwezige kennis en kunde bij de inwoners 
van het dorp. Veel dorpen en kernen kunnen wel eens verder zijn dan de 
overheid en daarvan kunnen we leren, leren loslaten. Dit is een voorname 
reden om het budget te verhogen en er is een budget vrijgemaakt van € 
20.000 om te besteden aan zelfsturing om gezamenlijk de ambities waar te 
maken. Het is een nieuwe fase die we ingaan en we zullen hier nog wat 
moeten leren. 
Gekeken naar het jaarverslag constateer ik dat er veel activiteiten zijn in 
Landhorst, een aantal hiervan hebben we bij mogen wonen.  
Goed om te zien hoe vrijwilligers hierbij betrokken waren. Vanuit het college 
een blijk van waardering voor de aftredende penningmeester en het nieuw 
aangetreden bestuurslid. Ook waardering voor de Werkgroep MACE 
Mestverwerking en de mensen die zich hiervoor inzetten, het is een moeilijk 
dossier wat leidt tot polarisering. Uiteindelijk zal Landhorst wel blijven 
bestaan, maar de uitkomst zal nooit naar ieders wens zijn.  
Om gezamenlijk de buitenruimte te onderhouden is er de “Buitenruimte 
klussendag”, dit doen we samen met inwoners uit het dorp en dan is de 
buitendienst van de gemeente een dag ter beschikking. Dit kan uiteraard 
niet in de weekenden maar op werktijden zal er zeker iets te regelen zijn. 
Onlangs ben ik op bezoek geweest bij de decorbouwers van Geluiden Uit De 
Peel, ik zal er verder niet te veel over verklappen, maar het zag er allemaal 
erg goed uit. Op 8 mei is de eerste voorstelling, ik hoop dat het allemaal 
goed gaat komen voor deze tijd. Het college zou het fijn vinden om op 8 mei 
te komen kijken. 
Vorige keer ook in deze vergadering aan de orde geweest is het MOB 
Complex. Er is een paar keer een controle geweest, er ligt nu niets meer 
opgeslagen wat er niet mag liggen. Het MTM heeft wel ambities maar die 
zijn nog niet verder uitgewerkt. Daar is nu niet veel over te melden.” 
 
Verder geen vragen uit de zaal en Burgemeester Marleen Sijbers geeft het 
woord aan Wethouder mw. Roos Aben. Dhr. Karel van der Velden verteld 
nog dat we als VPL goede ervaring hebben met het beschikbaar stellen van 
materieel door de buitendienst. Het afgelopen jaar hebben we daar 
dankbaar gebruik van mogen maken. 
 



  

 

Wethouder mw. Roos Aben vervolgt: 
“Ik wil me graag aansluiten bij de teleurstelling die dhr. Huub Rijkers 
uitgesproken heeft inzake de afhandeling van dossier MACE. De provincie is 
er nog niet aan toe om te beslissen of er een MER rapportage toegekend 
moet worden of niet. Zodra er ontwikkelingen zijn pakken we de draad snel 
weer op. 
Swosa: hierbij wil ik graag iets uitgebreider bij stilstaan. Vorig jaar  
April heeft SWOSA (Stichting Welzijnswerk Ouderen Sint Anthonis) besloten 
zichzelf langzaam op te heffen. Standaard subsidiëren wordt niet meer 
gedaan, maar er wordt meer gekeken naar de kwetsbare mens, 
onafhankelijk van leeftijd. Uiteindelijk heeft gemeente dit werk naar zich 
toegetrokken. 2015 wordt nu gezien als een overgangsjaar, iedereen heeft 
tijd nodig om de zaken goed te regelen. Aan het bestuur van KBO is 
gevraagd om schriftelijk kenbaar te maken waar de knelpunten zitten. 
Duidelijk is dat het in de toekomst per dorp maatwerk word, ook vanuit 
Landhorst is er schriftelijk kenbaar gemaakt waar zij vinden dat de 
problemen optreden. Het is niet persé zo dat we een één op één invulling 
kunnen geven aan de vraag maar we kijken wat we per dorp kunnen doen. 
Het bedrag wat we aan SWOSA besteden is niet weggesaneerd, maar wordt 
deels aan de dorpen besteed en deels tijdens het overgangsjaar aan de KBO. 
Als de raad niet anders beslist kan er ook volgend jaar nog geld beschikbaar 
gesteld worden voor de kwetsbare mens. Er is behoorlijk wat onrust door 
ontstaan, we hebben geprobeerd snel en adequaat te schakelen. Hopelijk 
komt door deze actie de rust terug.” 
 
Er komen voor Wethouder Roos Aben verder geen vragen vanuit de zaal 
waarna Wethouder dhr. Pierre Reijnen het woord krijgt. 
 
Wethouder Reijnen vervolgt: 
“Dank u voorzitter. Vandaag wil ik graag 3 onderwerpen de revue laten 
passeren, namelijk: aandachtsgebieden m.b.t. vermeende overlast, 
bestemmingsplan buitengebied en evaluatie geurbeleid. 
 
1) Aandachtsgebied m.b.t. vermeende overlast. Brabantberaad heeft de 
gemeente opdracht gegeven om knelpunten aan te geven van agrarische 
activiteiten t.o.v. burgers. Er is begonnen met een aantal hot-spots te 
verwerken op de geurkaart waarbij overbelaste gebieden zichtbaar worden 
t.o.v. norm. Een van de gebieden die ons opvielen was een bepaald gebied 
rondom Landhorst. Het betreft het gebied tussen de Boompjesweg, 
Middenpeelweg, Noordstraat & De Quayweg. Er zijn middelen beschikbaar 



  

 

gesteld voor het urgentieteam. Het urgentieteam is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van burgers, agrariërs en gemeente. Deze personen 
gaat de situatie inventariseren. Op het moment dat dit inzichtelijk is (fase 1) 
zal er terugkoppeling plaatsvinden naar de achterban. Dan wordt er een 
verbeterplan opgesteld (fase 2) en daarna uitvoering (fase 3).  

2) Bestemmingsplan Buitengebied; onlangs is het Bestemmingsplan 
Buitengebied 2013 door de Raad van Staten vernietigd. Dit wil zeggen dat 
Bestemmingsplan Buitengebied 2000 weer van kracht is. Er is een 
voorlopige voorziening getroffen, hierdoor zijn bepaalde activiteiten in 
bepaalde gebieden niet meer mogelijk. Raad van Staten vond onder andere 
onvoldoende inzichtelijk hoeveel latente ruimte er was bij de uitbreiding 
bouwblokken. De gemeente wilde dit per onderdeel beoordelen wanneer er 
een aanvraag geplaatst werd. De Raad van Staten vond dit onvoldoende. 
Men probeert nu om alles binnen 1 jaar af te ronden.  

3) Evaluatie Geurbeleid. We hebben een geurbeleid, volgens afspraken in 
het coalitieprogramma zou dit geurbeleid in 2015 geëvalueerd moeten 
worden en indien nodig bijgesteld. Op het moment van evaluatie willen we 
als gemeente voorkomen dat er nieuwe ontwikkelingen/uitbreidingen 
aangevraagd worden. Daarom is er een aanhoudingsbesluit afgekondigd 
voor de gehele gemeente. We gaan het aanpakken in deelgebieden. Zodra 
een gebied vrijgegeven is dan word dat gebied vrijgegeven. Echter er zijn 
een aantal vergunningen verstrekt en die vergunningen vallen buiten het 
afgekondigde aanhoudingsbesluit, daar kan dus gebouwd worden omdat er 
invulling gegeven wordt aan eerder afgegeven vergunningen (van voor de 
datum vaststelling aanhoudingsbesluit).“ 

 
Wethouder Pierre Reijnen beantwoord enkele vragen uit de zaal en dankt 
eenieder voor de aandacht. 
 
Dhr. Karel van der Velden bedankt Burgemeester en Wethouders voor de 
inbreng en toelichting. 

 
11. Rondvraag. 

De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. 
 
Vraag dhr. Harrie Schilderink: De straatverlichting in de Schepersstraat  
bevind zich in de zomer hoofdzakelijk hoog in de bomen en is daardoor 
slecht zichtbaar. Kunnen deze lampen niet lager aangebracht worden zodat 
er toch meer licht op de straat komt? 



  

 

Reactie dhr. Karel van der Velden: dit zal een onderdeel worden van de 
kwaliteitsimpuls en we komen er tegen die tijd op terug. Tijdens onze 
gesprekken met de gemeente zullen bespreken. 
 
Vraag dhr. Wim Lucas: Met betrekking tot de afkoppelambitie, waarom 
wordt niets aangesloten op de bestaande kolken. 
Reactie Karel van der Velden: dat is nu juist waar het om gaat. Het water 
valt nu op de openbare weg en met de bedachte methode wordt het water 
afgevoerd van de openbare weg en wordt het lokaal geïnfiltreerd.  
 
Vraag dhr. Wim Lucas: Wat kost het afkoppelen, is dit de € 345.000,--? 
Reactie dhr. Karel van der Velden: per m2 is er een bepaald bedrag 
beschikbaar. Dit bedrag is opgesteld op basis van het verduurzamen van het 
onderhoud en het op termijn minder belasten van het bestaande 
rioleringssysteem. Het totale plan kost minder en met de middelen die 
overblijven willen we andere zaken realiseren zoals bijvoorbeeld een 
Groene Poort.  
 
Vraag dhr. Jo Aben: Begrijp ik het goed dat het bestemmingplan 
Buitengebied 2000 afgeblazen is? 
Reactie dhr. Karel van der Velden: nee, het Bestemmingsplan 2013 is 
afgeblazen en daardoor is het bestemmingsplan buitengebied 2000 weer 
van kracht geworden. 
 
Vraag Dhr. Kusters: er zijn afgelopen week borden geplaatst naast De 
Quayweg, was dit een actie van de gemeente of van VPL? 
Reactie dhr. Karel van der Velden: Dit is een actie van VPL. We hebben 
mogelijkheden om in Landhorst-Oost welstandvrij bouwen en we hebben 
relatief goedkope grond. Het plaatsen van deze borden is een oproep om 
mensen naar Landhorst te trekken.  
 
Vraag dhr. Harrie Schilderink: het spandoek bij Gasunie zou ik persoonlijk 
aan de andere kant van de weg geplaatst hebben. Mijns inziens staat het nu 
gevaarlijk omdat mensen geneigd zijn om naar het bord te kijken en 
daardoor misschien wel eens over de middenberm kunnen gaan rijden met 
alle gevaren van dien. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: deze spandoeken zullen her en der 
geplaatst worden om de aandacht op ons dorp te vestigen. Men moet eerst 
op het verkeer letten en dan pas rond gaan kijken. 
 



  

 

Vraag dhr. Ad Rijkers: de wegversmallingen op De Quayweg zijn in het 
donker slecht zichtbaar. Is het een idee om de trottoirbanden te voorzien 
van een kleurtje? 
Reactie dhr. Karel van der Velden: vroeger waren de trottoirbanden 
voorzien van verlichting. We zullen de gemeente vragen om de 
trottoirbanden te voorzien van een reflecterende kleur. 
 
Vraag dhr. Victor Bontrup: ik woon op een mooi stukje van Landhorst. Naast 
mijn huis is een fietscrossbaan gemaakt. Vanuit de bossen komen er 
regelmatig motorcrossers die een paar rondjes rijden en dan weer weg zijn, 
kunnen we daar niets aan doen? 
Reactie dhr. Karel van der Velden: recentelijk zijn er zelfs gewonden 
gevallen bij het aanhouden van wildcrossers. We kunnen er veel tijd in 
steken om er over te praten, maar we zullen zelf de mensen aan moeten 
spreken op hun verantwoordelijkheid. Komende donderdag gaat de 
gemeente samen met een aantal mensen uit het dorp dit gebied 
opknappen, we zullen kijken hoe we iets aan kunnen brengen om de 
toegang tot het fietscrossbaantje te ontmoedigen.  
 
Vraag dhr. Mies van de Ven: Hadden de verkeersremmende maatregelen op 
De Quayweg niet anders gemaakt kunnen worden? Bijvoorbeeld door het 
plaatsen van een verkeersdrempel, dit kost wel schokbrekers maar dat 
brengt weer werk. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: toen de verkeersremmende maatregelen 
aangebracht werden is dit uitgebreid gecommuniceerd met het dorp. Het 
aanbrengen van drempels zorgt voor meer overlast voor de aanwonenden 
dan dat de huidig aangebrachte maatregelen dit doen, vandaar dat er toen 
voor deze oplossing gekozen is. 
 

12. Sluiting. 
Voorzitter Karel van der Velden bedankt iedereen voor zijn luisterend oor en 
was aangenaam verrast door de grote opkomst. De komende tijd zullen wij 
vaker als bestuur een oproep op u doen om samen te komen tot een 
Landhorst waar we graag allemaal graag willen wonen. Karel bedankt 
iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om 
22.39 uur.  
 
Vereniging Peelbelang Landhorst. 
Secretaris René Kuunders



  

 

JAARVERSLAG 2015 VERENIGING PEELBELANG LANDHORST. 
 
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang 
Landhorst weer diverse keren vergaderd. 1 x de algemene 
ledenvergadering, 11 x de bestuursvergadering en ook de 
werkgroepen / commissies zijn diverse malen bij elkaar gekomen. 
  

  4 januari ’15  Nieuwjaarsontmoeting in dorpshuis “de Stek”. 
 
21 Januari ’15  Verenigingenavond 
 

  4 Maart ’15  Info-bijeenkomst “kwaliteitsimpuls openbare 
ruimte Landhorst” 

 
27 Mei ’15  Info-bijeenkomst “kwaliteitsimpuls openbare 

ruimte Landhorst” 
 
8-9 & 14-15-16 Mei ’15 Opvoering theaterproductie “geluiden uit 

de peel”. 
 
26 Juni '15     Dhr. Mies van de Ven benoemd tot lid in de 

orde van Oranje Nassau 

 

28 juni ’15   Feest Landhorst 70 
  Karekieten 40 jaar 
  Stil’s 22 jaar 
 
2-5 oktober ’15  52e Kermis in Landhorst georganiseerd door 

VPL 
 
14 Oktober ’15  Verenigingenavond 
 
18 november ’15  Overlijden dhr. Herman Jordans. 
 
22 november ’15  Intocht Sinterklaas 



  

 

 
12 december ’15 Kerstmarkt in Café-zaal Buitenlust 
 

16 december ’15  De unieke muzikale theaterproductie Geluiden 
uit de Peel van Fanfare en slagwerkgroep 
Landhorst en Toneelvereniging Spelenderwijs 
Landhorst wint de wisseltrofee “Ut Peerd”. 

 
23 december ’15  Overlijden dhr. Piet Emans 
 

 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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