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Voorwoord
Net voor u aan uw verdiende vakantie gaat beginnen willen wij
u graag even informeren over een aantal zaken. We komen in
deze Nieuwsbrief onder andere terug op een aantal
onderwerpen uit de ALV. Daarnaast melden wij u de laatste
ontwikkelingen betreffende de woningbouw te Landhorst.

Landhorst Mooi
Zaterdag 27 mei 2006 vond de tweede editie van Landhorst
Mooi plaats. Anders dan
de foto uit de
Peelrandwijzer doet
vermoeden hebben vele
mensen hard gewerkt om
een bijdrage te leveren
tijdens deze dag. Zo zijn
een aantal wortels onder
het voetpad langs de
Dierenweide onder de
tegels verwijderd. De
Peelwerker, Voetstappen
en Jeu de boules banen verzorgt. Verder is het pleintje aan de
Scheperstraat opnieuw ingericht. Nadat vele handen de laatste
wortels verwijderd hadden, alles geëgaliseerd, bemest en
opnieuw ingezaaid, is nu ook door de gemeente een bankje
geplaatst. Alle deelnemers aan deze dag zijn onder het genot
van een kop koffie en koek bedankt voor hun bijdrage.

ALV

Dinsdag 18 april 2006 is de 60e ALV gehouden. Als eerste,
tijdens deze goed bezochte avond, was er de inbreng van B&W.
Na een korte introductie van de nieuwe leden van het college
werd ingegaan op diverse (openstaande) zaken. De reactie van
de gemeente op ingebrachte zaken kunt u hieronder lezen.
1. Het verzoek tot het aanbrengen van verwijsbordjes met huisnummers
op enkele kruisingen van wegen in het buitengebied. Wij zijn geen
voorstander van het aanbrengen van verwijsbordjes met huisnummers op
lantaarnpalen in het buitengebied. Door de hulpdiensten is aangegeven dat zij
geen behoefte hebben aan verwijzingsbordjes naar woningen. Met de huidige
technologische navigatiesystemen kunnen zij feilloos elke gewenste
bestemming bereiken. Inmiddels zijn wel op enkele locaties verwijsbordjes
aangebracht. Of dit nog een vervolg moet krijgen zullen wij nader bezien.

2. Veiligheid De Quayweg (o.a. kruising Eikenweg - De Quayweg).
Aan de hand van het dit jaar op te stellen gemeentelijk
verkeersveiligheidsplan zullen wij eventueel te nemen infrastructurele
maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid op de De Quayweg
nader bezien. Aan de hand van voornoemd verkeersveiligheidsplan zullen de
in uw ogen verkeersonveilige locaties nader onder de loupe worden genomen.
Het ligt overigens in het voornemen eventueel te nemen
verkeersveiligheidsvoorzieningen vooraf met uw vereniging te bespreken. Ook
in het Platform Veiligheid zal genoemd verkeersveiligheidsplan aan de orde
worden gesteld. Met betrekking tot de voortgang “veiligheid De Quayweg” zal
door de verantwoordelijke portefeuillehouder op korte termijn een gesprek met
(enkele) bestuursleden van uw vereniging worden ingepland.
3. Bruggen over Peelkanaal.
De gesignaleerde gebreken aan de bruggen over het Peelkanaal zijn
inmiddels provisorisch hersteld. Aan de hand van het bruggenbeheersplan zal
het structureel beheer en onderhoud van de bruggen nader in ogenschouw
worden genomen.
4. Richtingaanwijsbord bij de kruising Waterval - De Quayweg.
Bij de A.N.W.B. zullen wij informeren of deze vereniging bereid is een
richtingaanwijsbord op de kruising Waterval-De Quayweg te plaatsen.
Indien genoemde vereniging daartoe niet bereid is zullen wij ons nader
beraden over een eventueel te treffen gemeentelijke voorziening.
5. Bord “Doodlopende weg” aan de Kievitshof.
Wij kunnen u mededelen dat dit bord inmiddels geplaatst is.
6. Kerkstraat.
Naar aanleiding van het in de vergadering geopperde idee om over te gaan tot
het vellen van de bomen aan de Kerkstraat delen wij u het volgende mede.
Voor onze gemeentelijke bomen hebben wij een bomenbeheersplan
vastgesteld. Aan de hand van dit plan wordt het beheer en onderhoud
uitgevoerd aan het gemeentelijk bomenbestand. Bij het vellen van bomen zal
rekening gehouden moeten worden met het beeld en het aanzien van het dorp
en de straat. Aan de hand van het bomenbeheersplan zal nagegaan worden
of een gefaseerde uitvoering mogelijk is.
7. Brief beleid gladheidbestrijding.
Deze problematiek zal in de vergadering van het Platform Veiligheid van 15
juni a.s. aan de orde worden gesteld. Wij hopen u met het bovenstaande
voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen erop dat u begrip zult
hebben voor het feit dat een aantal werkzaamheden de nodige voorbereiding
kosten. In goed overleg met uw vereniging hopen wij op deze wijze tot een
constructieve samenwerking te komen.

De ALV had een feestelijk tintje omdat het de 60e was. Naast
een aangeboden ‘Pioniertje’ bij binnenkomst waren de verdere
consumpties voor rekening van gemeente en Vereniging
Peelbelang Landhorst.

Dierenweide “De Vrije Loop”
Na de gebruikelijke leuke inbreng over de ontwikkelingen in de
Dierenweide tijdens de ALV door dhr. P van den Berg, werd
duidelijk dat de financiële positie van de Dierenweide mager
was. Er is besloten, staande de vergadering, de jaarlijkse
donateurbijdrage te verhogen van € 6,81 naar € 10,00.
Ondertussen hebben een aantal mensen aangegeven een hoger
bedrag te willen geven. Mocht u dit ook willen, dan kunt u dit
doorgeven bij de penningmeester mevr. M. van Daal, Heistraat
8, telefoon 478558. U kunt donateur worden door u aan te
melden bij de heer Piet van de Berg, Heistraat 12, telefoon
478938. Omdat Marco Nillesen na jaren trouwe hulp rondom
het reilen en zeilen van de Dierenweide minder tijd vrij kan
maken voor de Dierenweide, vanwege zijn studie, is de
Dierenweide op zoek naar vrijwilliger(s) die Marco zouden
willen en kunnen opvolgen. Als u hier belangstelling voor heeft
kunt u dit melden bij dhr. P van den Berg.

Jeugdtoneel in Landhorst
In diverse dorpen rondom ons heen zijn de laatste jaren
jeugdtoneelgroepen opgestart (Wanroij, Rijkevoort). Ook
bij toneelvereniging Spelenderwijs leeft het idee om met jonge
mensen iets op de planken te zetten. Op een vrijdag in mei
hebben we een eerste poging ondernomen tijdens een
Raggebendeavond voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar. Door de
jeugd werd zeer enthousiast gereageerd. Al meteen gaven zich
een kleine 20 mensen op om mee te doen. Als vereniging willen
we graag dat ook de ouders instemmen met dit voornemen en
daarom is er in juni een brief uitgegaan naar de ouders, zodat
ook zij op de hoogte zijn van deze stap op weg naar
jeugdtoneel. Doormiddel van een schriftelijke reactie konden de
kinderen zich aanmelden.
Hierop zijn tot nu toe 8 reacties binnen. Even tussen haakjes
wij beogen geen concurrenten te worden van de Raggebende,
maar willen op de vrijdagavond, als er geen Soos of activiteiten
zijn, onze repetitieavond plannen. Ook zouden we het fijn
vinden als er zich een aantal volwassenen meldt om deze groep
mede te begeleiden op de vrijdagavond van 19.30 uur tot
21.00 uur. Zijn er nog jongens en meisjes die graag mee
willen doen of nadere informatie willen, dan kunnen ze
zich melden tot uiterlijk 15 juli bij Pieter Jacobs, Schapendreef
28, tel 478778.

Overlast honden
Bij de oprichting van de Dierenweide is ook een
hondenuitlaatplek gemaakt. Dit op verzoek van de Landhorstse
inwoners. Om te voorkomen dat mensen overlast ervaren,
verzoeken wij hondenbezitters om hun dieren zoveel mogelijk
gebruik te laten maken van deze plaats. Helaas bereiken ons
nog, zo nu en dan, signalen dat deze plek niet door de honden
gebruikt wordt. Houd rekening met elkaar.

Werkgroep woningbouw Landhorst (WWL)
Na overleg met de gemeente is de onderstaande voorlopige
planning opgesteld voor de uitgifte van bouwkavels/woningen
in Landhorst.
Rekening houdend met bouwrijpe grond en start van de bouw
van de woningen in november 2006, is voorgesteld om de
navolgende planning aan te houden.
21 maart 2006

B. en W. besluit

22 maart tot
1 juli 2006

Aannemers kunnen plannen van de te bouwen
woningen indienen

4 september 2006

Keuze gemeente voor aannemer bekend

11 september t/m
6 oktober 2006
9 oktober t/m
20 oktober 2006

inschrijving gegadigden

31 oktober 2006

besluit inzake toepassing hardheidsclausule

8 november 2006
(of eventueel later)

loting

toetsing gegadigden, welke niet aan de
inschrijfvoorwaarden voldoen, aan de
hardheidsclausule

Wanneer de keuze van de aannemer bekend is zal WWL i.s.m.
de gekozen aannemer en gemeente, een informatieavond voor
geïnteresseerden organiseren. Tijdens deze avond kunt u
kennis maken met de plannen van de aannemer en nadere
informatie opdoen rondom bouwen.
Voor het rapport, bijlagen en de actuele ontwikkelingen kunt u
ook terecht op www.peelbelang.nl Kijk onder werkgroepen en
kies voor ‘Woningbouw Landhorst’.

Platform Lokale Veiligheid
Naar aanleiding van de brief die Vereniging Peelbelang
Landhorst heeft geschreven over de problemen met gladheid, in
november 2005, van het fietspad ter hoogte van De Quayweg
en De Waterval, is in het Platform Lokale Veiligheid de volgende
reactie gegeven:
Beleid gladheidbestrijding.
De heer Blonk licht de methode van gladheidbestrijding in de gemeente
Sint Anthonis toe. De gemeente hanteert, zoals de meeste gemeenten, de
methode van curatieve gladheidbestrijding. Provincie en het rijk bestrijden
de gladheid meestal preventief. Het machinepark van de gemeente is
daarvoor niet geschikt. Voor de hoofdwegen in de gemeente worden vier
vaste routes gehanteerd. De gemeente heeft ± 260 kilometer wegen in
beheer. Op ongeveer de helft daarvan wordt door de buitendienst gladheid
bestreden. Het beleid is om bij een uitrukmelding per direct (dus 24 uur per
dag) op de vaste strooiroutes te gaan rijden. Op de overige wegen wordt
gestrooid tijdens de dagdienst. Klachten over gladheid op wegen kunnen
overdag telefonisch gemeld worden bij de buitendienst. Vrijwel altijd zal na
een klacht of melding extra worden gestrooid.
Desgevraagd geeft de heer Blonk aan dat de gladheidbestrijding op de
provinciale wegen én fietspaden een taak van de provincie is.
De heer Blonk geeft vervolgens aan dat de gladheid op het fietspad langs
de De Quayweg eind november vorig jaar het gevolg was van een
uitzonderlijke situatie. Dit had te maken met o.a. de schaduw op het
gedeelte van het fietspad langs de bossen aan de De Quayweg. Het is niet
zo dat op het betreffende gedeelte niet gestrooid is. Wel heeft de
buitendienst lering getrokken uit deze situatie en de klacht hierover van de
Dorpsraad Landhorst. Voor nadere informatie over de wijze van
gladheidbestrijding wordt verwezen naar het bij het verslag gevoegde
document van de teamleider buitendienst.
Hierover wordt het volgende afgesproken: De vaste strooiroutes, waar met
prioriteit de gladheid wordt bestreden, worden bij het verslag te voegen. De
dorpsraden kunnen hun opmerkingen, voor eind september 2006, kenbaar
maken bij de teamleider buitendienst. Vervolgens zullen burgemeester en
wethouders de strooiroutes medio oktober opnieuw vaststellen. Eind
oktober 2006 worden de strooiroutes bekend gemaakt in de
Peelrandwijzer.

Binnenkort krijgt de gemeente Sint Anthonis een BOA,
Buitengewoon Opsporing Ambtenaar. U kent de buitengewoon
opsporingsambtenaar bijvoorbeeld als jachtopziener, milieuinspecteur, sociaal rechercheur, ambtenaar bouw- en
woningtoezicht en parkeercontroleur.

Dienstenveiling
Vereniging Peelbelang Landhorst wil graag onderzoeken of een
Dienstenveiling in Landhorst te organiseren is. Tijdens de ALV
is hiernaar al geïnformeerd door Slagwerkgroep en Fanfare
Landhorst. Hierbij roepen wij geïnteresseerde organisaties op
om zich hiervoor te melden bij mevr A. Jacobs, Schapendreef
28, telefoon: 478778.

BHV
Naar aanleiding van de laatste verenigingenavond november
2005, ontstond een discussie over de rechten en plichten ten
aanzien van de BHV. Belangrijk onderdeel van deze discussie
vormde de financiële consequenties van deze maatregel. Sinds
15 maart 2006 zijn er een aantal zaken veranderd. Wat
betekent dit voor de Landhorstse verenigingen:
- organisaties die alleen met vrijwilligers werken zijn niet
meer verplicht om een BHV-er te hebben.
- de verplichting van het hebben van een Risico
inventarisatie en evaluatieplan is komen te vervallen.

-

er blijft een Zorgplicht. Dit betekent dat men als
organisatie naar de vrijwilligers toe, wel dient te
communiceren wat te doen om problemen te voorkomen.

Tijdens de volgende verenigingenavond, 14 november 2006,
komen we hier op terug. Wanneer u vóór die tijd meer
informatie wilt kunt u contact opnemen met dhr. K van der
Velden, telefoon 478749.

Activiteitenkalender
Sinds enige tijd kunt u via Internet uw activiteiten aanmelden
op de WAC-site (www.wac.nu). Als u hier gebruik van maakt
staat uw activiteit direct op Internet. Voor u als organisatie is
dit een snelle en makkelijke manier om uw evenementen en
activiteiten bekend te maken. Ook kunt u meteen zien of er op
de datum dat u iets wilt organiseren er al andere evenementen
georganiseerd worden. Wij roepen u op om hier gebruik van te
maken.

Wordt u het 200e lid van Vereniging
Peelbelang Landhorst?
Tijdens de laatste contributie-inning kwamen we tot de
conclusie dat we bijna 200 leden hebben! Een mijlpaal voor
onze vereniging. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Bent u het 200e lid, dan wordt u in het zonnetje gezet.
Vereniging Peelbelang Landhorst wil in het bijzonder de
jongeren (vanaf 18 jaar) vragen om lid te worden van
Vereniging Peelbelang Landhorst, want jullie zijn de toekomst
van Landhorst. Jullie inbreng is erg belangrijk voor het in stand
houden van de leefbaarheid van Landhorst.
Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang
Landhorst kunnen dit doorgeven met onderstaand formulier.
Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de
contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of
volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij
Arna Jacobs, Schapendreef 28. Telefoon: 478 778
Naam

Rekeningnummer

Adres

Geboortedatum

Postcode
Telefoon
nummer

Handtekening
(voor afgeven machtiging
automatische incasso)

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

www.peelbelang.nl

