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Voorwoord
Op 1 juni 2007 heeft De Gelderlander een artikel geplaatst over
onze Nieuwsbrief. Hier in werd aangegeven dat de gemeente de
Nieuwsbrief van dusdanige kwaliteit en belangrijk vindt, dat ze
deze wil gebruiken als communicatiemiddel voor de inwoners
van Landhorst. Hieraan willen wij natuurlijk graag onze
medewerking verlenen. Graag wensen wij iedereen een fijne
vakantie toe.

WWL
Werkgroep WWL heeft onlangs haar werk geëvalueerd.
Terugkijkend is de werkgroep meer dan tevreden. Wat is er
allemaal gebeurd:
WWL is opgericht 10 december 2005. Eind december 2005 is er
een enquête gehouden en naar aanleiding hiervan is het
rapport Woningbehoefte Landhorst in februari 2006
aangeboden aan het college van B&W. Na een informatieavond
in september 2006 vond de loting plaats op 29 november 2006.
Eind december 2006 waren de funderingen gestort en kon er
begonnen worden met de bouw. WWL is zeer tevreden met de
voortvarendheid waarmee de gemeente uitvoering gegeven
heeft aan de conclusies uit het rapport. Er zijn 6 woningen voor
starters gebouwd die na de vakantie opgeleverd worden.
Daarnaast zijn er twee kavels verloot voor woningen in de vrije
sector.
De werkgroep heeft besloten om een nieuwe ronde op te
starten. Om verder te kunnen moeten eerst een aantal vragen
door de gemeente en Pantein Wonen beantwoord worden.
Hiermee wil WWL bekijken hoe snel we een volgende ronde
opstarten. Dit kan betekenen dat we opnieuw een enquête
houden, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
werkelijke behoefte. WWL houdt u op de hoogte via
www.peelbelang.nl en de Nieuwsbrief.

Dierenweide ‘De Vrije Loop’
Momenteel verzorgen en onderhouden een paar mensen de
dieren in de Dierenweide. Door het vele werk wat deze mensen
verzetten is de Dierenweide een prachtig onderdeel van
Landhorst. Zonder andere vrijwilligers tekort te willen doen,
spreken wij onze waardering uit voor het vele werk wat dhr.
Mies van de Ven met veel plezier doet voor de Dierenweide.
Maar omdat veel handen licht werk maken en wanneer u zin en

tijd heeft, kom dan eens kijken en bespreek de mogelijkheden
met een van de vrijwilligers. Ook kunt u nog altijd sponsor
worden van de Dierenweide, voor €10 per jaar.

Zwerfvuil Middenpeelweg
Tijdens de ALV van 20 maart 2007 werd een vraag gesteld over
het zwerfvuil in de bermen van de Middenpeelweg. De
gemeente heeft deze vraag voorgelegd aan de Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant. Het antwoord wat op deze vraag
gegeven werd luidt als volgt: In de maanden mei en augustus
worden de bermen van de Middenpeelweg ontdaan van
zwerfvuil. Dit gebeurt voornamelijk om vervuiling van het
maaisel te verkomen. Men beseft echter dat de frequentie niet
voldoende is. De provincie weet dat een hogere frequentie
noodzakelijk is. Echter dit is te kostbaar. Uit een recente
inspectie van de Middenpeelweg blijkt dat er niet meer
zwerfvuil ligt dan elders.

Nieuwe Club in Landhorst
Landhorst is een
nieuwe club rijker. In
mei 2007 is de
Fietsclub Landhorst
officieel opgericht. Een
groep van bijna 20
wielerliefhebbers fietst
in de zomer elke
donderdagavond een
flinke afstand. ’s
Winters houden ze hun
conditie op peil door te
mountainbiken. Wij
wensen deze nieuwe club veel succes!

Brievenbus
Sinds kort heeft Landhorst een nieuw type brievenbus
gekregen. Deze heeft twee vakken waardoor u de post op
postcode kunt sorteren. Met het plaatsen van deze brievenbus
is ook het tijdstip van legen veranderd. Voortaan wordt de
brievenbus ’s avonds om 17.00 uur gelicht.

Landhorst Mooi
Zaterdag 12 mei is weer de Landhorst Mooi dag gehouden Dit
jaar zijn, van een deel van het voetpad rondom de
Dierenweide, de tegels opnieuw gelegd. Verder is er een nieuw
voetpad gelegd langs het voetbalveld. De hiervoor gebruikte
houtsnippers zijn geleverd door Bowie B.V. Wij willen Bowie
B.V. van harte bedanken voor deze bijdrage aan de
leefbaarheid van Landhorst. Ook willen wij iedereen bedanken
voor hun inbreng aan deze dag.

Een burger-participatieraad WMO
Het onderstaande stuk is ingezonden door de Klankbordgroep
WMO Sint Anthonis. De Klankbordgroep wil u hiermee
informeren over de stand van zaken van de invoering van de
WMO. De Klankbordgroep geeft advies over het in te voeren
beleid. 1 januari 2008 wordt dit beleid uitgevoerd en kunt u
hier mee te maken krijgen.
Wat is een burger-participatieraad WMO, (hierna participatieraad
genoemd) waaruit is deze samengesteld en hoe zijn deze mensen daarin
terecht gekomen.
Participatie: weer zo’n vreemd woord dat sommige mensen niet direct
iets zegt.
Het betekent echter niets meer of minder dan deelnemen of meedoen aan
of in dit geval meedenken in en adviseren aan de gemeente.
Een participatieraad WMO(wet maatschappelijke ondersteuning) is
een groep mensen die in iedere gemeente is samengesteld uit
verschillende organisaties en/of groeperingen die zich inzetten om de
leefbaarheid op het gebied van zorg en vele andere zaken in samenleving
en samenwerking met de gemeente in zo goed mogelijke banen te leiden.
Deze raad kan in iedere gemeente een andere naam hebben, zoals die in
Sint Anthonis de Klankbordgroep WMO heet.
Juist een heel toepasselijke naam, omdat zij het klankbord vormen voor
de burger naar de gemeente voor alle zaken op het gebied van deze
nieuwe wet, WMO.

Een stukje geschiedenis vooraf.
In 2005 werd steeds duidelijker dat de landelijke overheid taken en
verantwoordelijkheden zouden gaan afstoten en deze zouden overhevelen
naar de gemeenten. Dit zou worden vastgelegd in een wet:

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ( WMO)

Maatschappelijke ondersteuning, wat houdt dat in?
Omdat heel kort te omschrijven: dat je de mensen in je eigen gemeente
en omgeving ondersteunt in de samenleving. Met als doel een
menswaardig bestaan te kunnen hebben binnen die gemeenschap.
De vraag is nu, hoe bovenstaande te realiseren.
Hoewel je pas over de afkorting WMO gaat nadenken, op enig moment dat
je er rechtstreeks, dan wel zijdelings mee te maken krijgt, moge het
inmiddels genoegzaam bekend zijn dat, er sinds begin dit jaar 2007, een
nieuwe wet bestaat, waarbij veel taken die eerder bij de landelijke
overheid lagen, overgebracht zijn en worden naar de gemeenten.
Je kunt er per gemeente voor kiezen om het wiel alleen uit te vinden, in
het Land van Cuijk hebben de vijf gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Sint
Anthonis, Mill en Grave, er voor gekozen gezamenlijk op te trekken en
gezamenlijk beleid te ontwikkelen.
Hoezo gezamenlijk beleid? Er is toch een wet WMO waaraan de
gemeenten moet voldoen?
Geheel juist, maar… toch is en blijft iedere gemeente autonoom
(onafhankelijk) en kan het dus zijn dat de wet wel wordt uitgevoerd maar
overal op een andere manier en waardoor er te veel onderlinge verschillen
zijn in de uitvoering bij de diverse gemeenten hetgeen niet altijd leidt tot
duidelijkheid. (Vandaar deze samenwerking in het Land van Cuijk)
Voor het ontwikkelen van dit gezamenlijke beleid zijn van uit de
samenleving en organisaties mensen gevraagd.
Hiervoor hebben de KBO’s, de gehandicaptenorganisaties, het
Nederlandse Rode Kruis de centrale cliëntenraad Pantein en Praktische
Thuiszorg, Stichting Mantelzorg, GGZ, enzovoort
mensen afgevaardigd, om mee te denken en te adviseren over het beleid
dat wordt opgesteld voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk.
Dat gebeurt voor de gemeenten in het Land van Cuijk onder de naam
Klantsupportgroep en voor de participatieraad in de gemeente Sint
Anthonis onder de voorlopige naam Klankbordgroep.
Wie zitten er nu in deze Participatieraad(Klankbordgroep) en
Hoe komen deze mensen daarin terecht.
Zijn zij gekozen? Neen!
De klankbordgroep WMO bestaat uit 11 leden, welke allen woonachtig zijn
in de gemeente
en niet actief zijn in de gemeentelijke politiek. Alle leden hebben een grote
betrokkenheid bij de maatschappelijke ondersteuning, hetzij uit
persoonlijke ervaring of als vertegenwoordiger van een groep of
organisatie die hij of zij vertegenwoordigt.
Sinds wanneer is de Klankbordgroep WMO actief.
De Klankbordgroep WMO(een wettelijk verplichte participatieraad) is sinds
januari 2007 actief.
Zoals er voor het Land van Cuijk is gekozen voor een aantal mensen dit
beleid mee helpen tot stand te komen, zo moet er binnen iedere

gemeente een zogenaamde (particpatieraad) zijn, mensen uit de
gemeentelijke samenleving, die samen met de gemeente het beleid zo op
te stellen, dat het naar tevredenheid kan werken van de burger. Zij
adviseren daarbij de gemeente gevraagd en ongevraagd, om zo te komen
tot een zo prettig mogelijk wonen, leven en werken in die gemeente.
Gemeenten konden er voor kiezen om in 2007de beleidsregels hiervoor op
een rustige manier te kunnen opstellen, invoeren en daar waar nodig aan
te passen, waarbij hulp en advies nodig was vanuit de gemeenschap (de
burger) in die gemeente.
Met ingang van januari 2008 moeten de regels, die de landelijke overheid
in een wet heeft vastgelegd, zodanig in iedere gemeente in een beleid zijn
gevat, dat men er mee aan de slag moet.
De klankbordgroep WMO adviseert niet over individuele situaties.
De Klankbordgroep WMO denkt mee en adviseert over het beleid dat
wordt ontwikkeld. De klankbordgroep WMO is geen klachtencommissie
waar men een persoonlijke klacht kan neerleggen. Klachten moeten aan
de gemeente gericht worden.
Wie hebben zitting in de Klankbordgroep WMO
De volgende personen hebben in Sint Anthonis hierin momenteel zitting:
Dhr. Karel van der Velden (Voorzitter) Vereniging Peelbelang
Mevr. Toos Arts-Kuppens
Ned. Rode Kruis
Mevr. Suzanne Raaijmakers
Ervaringsdeskundige
Mevr. Ton van Katwijk
Onafhankelijk
Mevr. Wilma Rijkers
Zonnebloem
Dhr. Ad van Gils
Swosa
Dhr. Ton van Lanen
Dorpsraad
Dhr. Nol Jans
Mantelzorger
Dhr. Frans van Spreeuwel
Pastor
Dhr. Jacques Tillemans
Platform Gehandicapten
Mevr. Wilma Blom
Stichting vrijwillige Thuishulp
Namens de Klantsupportgroep Land van Cuijk en
De Klankbordgroep Sint Anthonis
Jacques Tillemans

De Quayweg
Tijdens de informatieavond over de aanpak van De Quayweg is
besloten dat de gemeente met een gewijzigd voorstel zal
komen. De gemeente heeft vier voorstellen gemaakt. In 3 van
de voorstellen werd voorgesteld om een weg af te sluiten, in 1
voorstel de Schapendreef en in de andere 2 voorstellen de
Kerkstraat. Vereniging Peelbelang Landhorst vindt het afsluiten
van een weg géén optie. In het vierde voorstel zijn de

opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de genoemde
informatieavond verwerkt.

Wat houdt dit voorstel precies in: komende vanuit Venhorst
wordt een snelheidsremmende voorziening aangebracht. Deze
komt ongeveer 50 meter voor de kruising met Kerkstraat en
Landhorststraat te liggen. Daarna ligt er een wegasversmalling
ter hoogte van de ‘Voetstappen’. De rijbaan, ter hoogte van de
kruising met de Schapendreef, wordt met ongeveer 1 à 1,5
meter verlegd. Vanuit de andere richting komend wordt ook
een snelheidremmende voorziening aangelegd. Deze komt te
liggen ter hoogte van de nieuwe komgrens, ongeveer 25 meter
vóór de houtwal. Dit lijkt ons het voorstel wat recht doet aan de
wensen van de aanwezigen tijdens de informatieavond.
Dit voorstel is ondertussen op onze site geplaatst. Hebt u
hierover vragen of opmerkingen dan kunt u een email sturen
aan info@peelbelang.nl of contact opnemen met dhr. Karel van
der Velden. De gemeente verwacht begin augustus 2007 een
reactie van Vereniging Peelbelang Landhorst.

Enquête Waterplan Land van Cuijk.
Onderstaand bericht spreekt voor zich.
De gemeenten binnen het Land van Cuijk werken aan een waterplan. Wat
gaan we doen met beken, grondwater, riolering, drinkwater etc.? Dit
integrale plan biedt daar de uitgangspunten voor. En daar hebben we uw
hulp bij nodig. Vul de waterenquête in!
Nederland leeft met water. Al eeuwenlang zijn Nederlanders bezig met het
bouwen van dijken en gemalen om het water buiten te houden. Maar het

klimaat verandert. Meer regen, meer smeltwater en zeespiegelstijging
vragen om andere oplossingen. Zo worden dijken verlegd en rivieren
verbreed. We gaan het water vasthouden, bergen en afvoeren. Water
krijgt de ruimte, zodat Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar
blijft.
Het Land van Cuijk leeft ook met water. De gemeenten Boxmeer, Cuijk,
Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis stellen gezamenlijk een
waterplan op. Ook Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant,
Brabant Water en Rijkswaterstaat dragen hiertoe bij. In het waterplan
staan de plannen voor al het aanwezige water in de gemeenten: van
oppervlaktewater en grondwater tot drinkwater, van waterkwaliteit tot
waterkwantiteit en van recreatie tot voorlichting.
Het waterplan wordt opgesteld door de gemeenten; de ambtenaren stellen
het op en voeren het uit en het bestuur keurt het goed en maakt er geld
voor vrij. Alleen: het waterplan kan niet worden opgesteld zonder
gegevens over de huidige watersituatie. Uw gegevens wel te verstaan
over wateroverlast, te vies water of juist te weinig water en uw
waterwensen.
Wij willen u vragen de waterenquête in te vullen op de website:
www.waterplanlandvancuijk.nl. Er staan vragen in over wateroverlast
binnen uw gemeente. Met deze informatie kunnen wij proberen deze
problemen te analyseren en op te lossen. U kunt de enquête invullen tot
31 juli, daarna gaan wij de gegevens analyseren. Bij voorbaat hartelijk
dank voor het invullen!
Hebt u geen internet? Dan kunt u de enquête toch invullen. Neem
contact op met onderstaande personen.
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Cuijk: Ad de Kort
Sint Anthonis: Henk Zegers
Mill en St. Hubert: Jos Ceelen
Grave: Martijn Jansen
Boxmeer: Nicolette Peters

0485-336914
0485-388837
0485-460331
0486-477276
0485-585891

Lid worden van Vereniging Peelbelang
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

