
Verslag bijeenkomst Raggebende in verband met Dorpsontwikkelingsplan. 
 
Datum: vrijdag 27 mei 2005. 
 
Aanwezig:  6 personen van de leiding, 5 heren en 11 dames, voorzitter Vereniging 

Peelbelang Landhorst (tevens notulist) 
 
 
Nadat reden van de bijeenkomst door Helmie uitgelegd is, mag men eerst een aantal kreten 
horende bij Landhorst laten horen: 

- niet groot/bult (jeugd uit andere dorpen noemen Landhorst een ‘gat’ waarop dan 
gereageerd wordt met ‘bult’  

- rustig 
- weinig vandalisme 
- tent/kermis  
- ijzeren Harry (standbeeld “De Peelwerker”) 
- Nieuwbouw (WOZOCO met HAT-woningen) 
- Gezelligheid 
- Raggebende 
- Ajola/Menos 
- Dierenweide 
- Leuker dan Ledeacker 
- Geen winkels 
- Geen uitgaansgelegenheden 
- Geen goed openbaar vervoer 
- Geen softijs bij Piet Hein 
- Geen GEA 
- Dierenpension 
- Visvijver 

 
Hierna wordt op basis van thema’s gevraagd aan te geven wat wel en wat niet goed is in/aan 
Landhorst.  
 

- Uitgaan 
+ Tent bij kermis 
+ Cola-bos 
+ Indrinken -> goedkoop -> vrijdag 
+ Raggebende 
- ver fietsen 
- uitgaan te duur 
- geen alcohol 
- geen Bosbus  
- geen bioscoop 
 

- Veiligheid/ vandalisme 
+ beschermd 
+ sociale controle 
+ fietspad langs De Quayweg 
- lantaarnpalen te weinig/niet goed bijgehouden 
- gevaarlijke kruising St. Anthonis 
- niet of weinig strooien fietspaden 
- smalle fietspaden 
- geen fietspaden in St Anthonis 
- auto’s ’s avonds groot licht 
- jeugdagent niet geliefd/bekend 



School 
+ vakantie 
+ uitgebreide sectoren 
+ Men leert veel mensen kennen 
+ gezellig samen fietsen 
- te weinig vakantie 
- roosterwijzigingen 
- ver weg 
- gebouw te klein 

 
- Sport/hobby 

+ sportaccommodatie 
+ tennisvelden 
+ fanfare 
+ dansgarde 
+ Ajola/Menos 
- kleine gymzaal 
- weinig sportmogelijkheden 
- geen tennisopleiding 
- geen workshops 
- niet meer schaatsen op de tennisbanen 
- instrumenten fanfare 
- geen tribune 
- geen meisjesvoetbal 
 

- Afstand 
+ beschermd 
+ bevorderd saamhorigheid 
+ goed voor de lijn 
- ver van school 
- aansluiting buurtbus 
- ver van boodschappen 
 

- Overig 
o Kindertelefoon niet gratis (0800 0432) mobiel bereikbaar (wel betaald via 0900 

0132) 
o Beltegoedkaarten niet te koop 
o Tv&computer in Raggebende 
o Kermisuitbreiding 
o De sirene is niet overal te horen (buitengebied) 

 
Na deze opsommingen werd na een korte pauze geprobeerd om in drie groepen op de 
aangedragen punten verbeterpunten voorgesteld. Hierbij is gevraagd om zoveel mogelijk 
zaken te noemen. Er zijn prijzen beschikbaar gesteld door Vereniging Peelbelang Landhorst 
voor de ideeën die:  

 origineel zijn 
 die uitvoerbaar zijn  
 die snel gerealiseerd kunnen worden. 

 
Hieronder staan de genoemde verbeterpunten, weergegeven per groep. Niet alle groepen 
hebben alle thema’s besproken. Verder zijn sommige punten in een bepaalde vorm van 
‘meligheid’ ontstaan. 
 



Groep 1  
- uitgaan 

o i.p.v. dinsdag de kermistent geopend met een programma de vrijdagavond dit 
organiseren 

o in de wintermaanden busvervoer naar uitgaansgelegenheden 
o entree- en consumptieprijzen in de uitgaansgelegenheden verlagen 

- Veiligheid/vandalisme 
o Lantaarnpalen regelmatig controleren 
o Meer lantaarnpalen 
o Fietspaden beter onderhouden 
o Jeugdagent moet zich op het voorgezet onderwijs komen voorstellen en 

visitekaartje uitdelen 
- Afstand 

o Tijden van de Buurtbus vanuit Landhorst op schooluren afstemmen 
o Supermarkt in Landhorst: 

 Telefoonkaarten 
 Pin-automaat 
 Op bestelling via internet artikelen afhalen 
 Bier 
 Chips 
 Snoep 
 Ingrediënten voor warme maaltijd 
 Brood 

- Overig 
o Grotere kermis 
o Extra alarmpaal 

 
- Sport/hobby 

o Nieuwe sporthal met  
 fitnesscentrum met pasje 
 kantine 
 zwembad +9 buitenbad chloor met zonneweide 

o tennisleraar 
 knap 
 jong 
 sexy 
 aardig 
 gespierd 

o schaatsbaan in de winter  
 
 
Groep 2 
 

- Sport/hobby 
o Sportaccommodatie beter afwateren (veld Ajola) 
o Hekken tennisveld verhogen 
o Modernere muziekstukken bij de fanfare 
o Dansgarde: showdans spectaculairder 
o Ajola wintercompetitie in Landhorst 
o Korfbaltrainer voor senioren gezocht 
o Gymzaal hoger maken 
o Tennisvereniging actiever naar tennisleraar zoeken 
o Bowie terrein beschikbaar stellen voor schaatsen 

 
 



- Afstand 
o Minder boeken (belangrijk !) /school dichterbij  
o Ondergrondse tunnel voor scholieren met lopende band voor tassen 
o achtbaan naar school (wildwaterbaan mag ook) 
o winkel in Landhorst 
o meer lantaarnpalen 

 
 

- school 
o vrijwillige activiteiten in de vakantie 
o techniek naar Stevensbeek en groen aantrekkelijker voor de meiden 
o roosterwijzigingen verminderen door invallen 
o schooluitbreiding 

 
 

- Uitgaan 
o andere bands in de tent met de kermis (aanrader: ‘30 euro live’) 

 
- De weg naar school leuker maken (de meiden werden wat meliger…) 

o Ondergrondse lift bij het Gruttoplein 
o Tassen in een raket leggen, zelf links in de achtbaan plaatsnemen 
o Stap na 5 km uit en neem plaats in de wildwaterbaan 
o Zorg voor uv-straling voor een getinte huid. Goede zonnebril is vereist 
o Na 5 km overstappen op lopende band waar kapsalon, kledingzaak en een 

ontbijt 
o Laatste paar km kunt u genieten van een 3d film 
o Aan het eind van de rit krijgt u een mp3 om de dag door te brengen (eigen 

muziekkeuze) 
 
Groep 3 (heren) 
 

- uitgaan 
o tent kermis -> betere band 
o cola Bos -> mag langer duren 
o indrinken -> goedkoper  
o met kermis de tent open en een goede band (BZB, Jovink, Rowen Hèze, WC-

Experience) 
o ver fietsen -> jeugdtaxi; met pasje betalen 

- veiligheid/vandalisme 
o sociale controle 
o bushokjes worden gesloopt 
o lekke band: te laat op school  -> fietsenwinkel eerder openen 
o te weinig lantaarnpalen -> meer plaatsen 
o auto’s ’s avonds groot licht: waarschuwingsborden plaatsen 

- school 
o vakantie -> langer 
o leert meer mensen kennen -> je krijgt meer vrienden 
o ver weg / o.v. -> taxi 
o te klein (loc. Boxmeer) -> verbouwen 

- afstand 
o goed voor de lijn -> word je niet te dik van 
o beschermd -> staat veel politie 
o ver van school -> je bent moe als je op school bent 
o ver van boodschappen -> als je wilt snoepen moet je een stuk rijden 
 



- Sport/hobby 
o Ajola/Menos -> kantine (van binnen) opknappen 
o Fanfare -> nieuwe instrumenten 
o Kleine gymzaal -> groter maken en tribune bouwen 

 
Uit bovenstaande opmerkingen, verbeterpunten en opmerkingen kunnen een aantal zaken 
opgepakt worden.  Ik wil voorstellen om deze op te pakken punten tijdens een 
verenigingenavond van Vereniging Peelbelang Landhorst te bespreken. 
 
 
Vereniging Peelbelang Landhorst 
Karel van der Velden 
 
 


