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Voorwoord
Tegelijk met dit exemplaar van de Nieuwsbrief heeft u twee
andere berichten gekregen. In het ene wordt door de
carnavalsvereniging de rommelmarkt aangekondigd. Het ander
is de nieuwsbrief van de organisatie van de Dienstenveiling.
Omdat daarin de laatste stand van zaken over de diverse
diensten beproken wordt gaan we er in deze Nieuwsbrief niet
verder op in. In deze Nieuwsbrief vindt u weer een aantal
actuele zaken. En zoals gebruikelijk roepen we niet leden van
Vereniging Peelbelang Landhorst op lid te worden. Met uw
(persoonlijk) lidmaatschap laat u zien dat u het vele werk wat
het bestuur verzet ondersteunt. Tot slot wensen we u allen een
fijne kermis toe.

Kermis
Vrijdag 3 oktober zullen de activiteiten rond de kermis van start
gaan met een wervelend optreden
van de Rolling Stones coverband:
Heart of Stone. Helaas moet het
bestuur van VPL deze avond
werken. Maar gelukkig wel in de
feesttent.
Zaterdag zal om 19.00 uur, na de
H. Mis die begint om 18.00 uur,
de kermis weer officieel geopend
worden met een optreden van Fanfare en Slagwerkgroep
Landhorst. ’s Avonds zal de band Noah in de kermistent voor u
optreden.
Zondag is vanaf 16.00 uur de feesttent geopend voor het
matinee. Hier zorgt DJ Jos voor de muziek en is er een
optreden van Pap en Pudding. Deze band uit het brabantse
staat bekend om de ludieke teksten die ze op bekende
meezingers gemaakt hebben. Een echte aanrader! Dit matinee
is gratis toegankelijk.
Maandagmiddag is de middag voor de kinderen. Ook dit jaar is
er een groot springkussen, kunnen de kinderen zich laten
schminken, krijgen ze popcorn of snoep en ranja. Verder
worden de prijswinnaars bekend gemaakt van de teken- en
knutselwedstrijd. ’s Avonds is het de ‘Landhorstse avond’ met
Broadway.

Dinsdag is de dag waar de laatste bonnen en munten
opgemaakt kunnen worden. ’s Avonds is er een optreden van
RockSociety.

LOL met PON
Nadat het bestuur van stg. LOL tot de conclusie gekomen is dat
de Ontmoetingsruimte niet makkelijk te exploiteren is, heeft ze
het PON opdracht gegeven om te bekijken welke mogelijkheden
er zijn om de exploitatie van deze ruimte positief te laten
worden. Door mw. Maartje Rijkers M.Sc. en dhr. ir. Hans de
Kuiper is, in overleg met het bestuur, gekozen voor een opzet
door overleg te zoeken met diverse gesprekspartners.
Hun aanpak, resultaten, conclusies en aanbevelingen staan in
het rapport 'Naar een gezonde exploitatie van de
ontmoetingsruimte aan de Kievitshof, Landhorst'. Het volledige
rapport staat op www.peelbelang.nl. Ook staan hier een aantal
foto’s van de bijeenkomst op 11 september jl. De conclusie uit
dit rapport staat hieronder:
Om de ontmoetingsruimte goed te kunnen exploiteren,
moet een goede balans gevonden worden tussen de
inkomsten en de uitgaven. Op dit moment worden er meer
kosten gemaakt dan dat er verdiend wordt. Het gevolg is
dat Stichting LOL inteert op haar vermogen. Om dit op te
lossen, kan er op twee manieren tegen het probleem
aangekeken worden:
1) de uitgaven moeten teruggedrongen worden;
2) er moeten meer inkomsten gerealiseerd worden.
Wat het eerste betreft zijn er weinig mogelijkheden voor
Stichting LOL. De lasten stijgen: vooral de kosten voor
energie, maar ook de huur vertonen een stijgende lijn. Dat
is door Stichting LOL niet te beïnvloeden.
Wat het eerste betreft zijn er weinig mogelijkheden voor
Stichting LOL. De lasten stijgen: vooral de kosten voor
energie, maar ook de huur vertonen een stijgende lijn. Dat
is door Stichting LOL niet te beïnvloeden. Wat het tweede
betreft: Stichting LOL is erin geslaagd – ondanks de
beperkte mogelijkheden – vele activiteiten naar de
ontmoetingsruimte te halen. Desalniettemin genereren die
nog te weinig inkomsten. In deze rapportage zijn
verschillende ideeën geopperd voor nieuwe activiteiten.

Wat deze mogelijkheden met elkaar gemeen hebben, is
dat zij kleinschalig van aard zijn. De schaal van Landhorst
maakt het moeilijk om grote activiteiten op te zetten. Maar
door meerdere kleine initiatieven op te zetten, kan er ook
veel verdiend worden. Vele kleintjes maken immers één
grote.
Wij adviseren Stichting LOL:
1) De betrokkenheid bij de ontmoetingsruimte onder
inwoners van Landhorst te vergroten.
2) Subsidie aan te vragen bij de gemeente in het
kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning.
3) In overleg te treden met Pantein Verpleging en
Verzorging over de mogelijkheden van
dagbesteding en dagopvang in de
ontmoetingsruimte.

Snoeihout
Helaas is het vanaf dit jaar NIET meer mogelijk om uw
snoeihout aan te bieden bij de brandstapel van de Dierenweide.
Nieuw beleid verbiedt het stoken van snoeihout.
Wanneer u snoeihout wilt afvoeren kunt u gratis terecht bij de
milieustraat in Haps. Openingstijden: Vrijdag van 9.00 tot
16.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur (niet op erkende
zon- en feestdagen) Of in Wanroij: Molenveld 7(gemeentewerf)
Openingstijden: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Informatieavond WWL
Eind 2007 is de werkgroep
woningbouw Landhorst (WWL) bij
elkaar geweest om een begin te
maken met de volgende fase van
de uitbreidning van LandhorstOost. 18 januari 2008 is er een
avond geweest waar
geïnteresseerden aan konden
geven welke behoeften er zijn om woningen te bouwen. 24 april
2008 heeft WWL in een onderhoud met wethouder Bos de

mogelijkheden besproken om op korte termijn weer een aantal
woningen te kunnen bouwen. Afgesproken is dat er twee
kavels, elk ongeveer 400 m2, voor vrije sector woningen
verloot gaan worden. Daarnaast is het de bedoeling om 2,
reguliere, twee-onder-éénkap woningen te realiseren. Deze
woningen komen beschikbaar voor mensen uit Landhorst. Het
is mogelijk dat de bouw van deze woningen gebeurt zoals die
aan de Snavelbiesstraat. Maar het kan ook zo zijn dat degenen
die een kavel geloot hebben samen een aannemer zoeken.
Woensdag 29 oktober 2008 is er een informatieavond, aanvang
20.00 uur, in De Stek. Tijdens deze avond wordt door
betrokken ambtenaar dhr. Gerard Kusters en wethouder Pierre
Bos ingegaan op de mogelijkheden. Zoals het er nu uit ziet
worden er twee opties besproken
hoe de verdere inrichting van het
bestemmingsplan Landhorst-Oost
wordt. Daarnaast zal besproken
worden welk type woningen
gebouwd gaat worden en waar de
twee kavels voor vrije sector
woningen komen.
Wanneer u interesse heeft om één van deze woningen of kavels
te kopen dan kunt u bent u tijdens deze avond van harte
welkom. Ook kunt u zich inschrijven voor de loting die in
november 2008 zal plaats vinden.

Waterschapsverkiezingen
Eind dit jaar vinden de verkiezingen plaats voor het algemeen
bestuur voor waterschap Aa en Maas. Dit jaar is het voor het
eerst dat er via een partijenstelsel wordt gekozen, in het
verleden koos men voor personen. Het is voor onze streek
belangrijk dat ook wij vertegenwoordigd worden, daarom zijn
we blij dat Erik Geene op de CDA lijst staat. Erik woont aan de
Grote Baan in Landhorst. Hij is goed op de hoogte van de
problemen en kansen die in ons gebied spelen. Laat u stem
gelden en help Erik in het bestuur.

FIETS VEILIG ACTIE 2008
De wintertijd gaat eind deze maand in en dat betekent kortere
en soms donkere dagen. Maar hoe zit het met de verlichting
van uw fiets en die van uw kinderen?
In dit jaargetijde is het voeren van een goede fietsverlichting
ontzettend belangrijk voor de veiligheid. Helaas hebben niet
alle fietsers hun verlichting in
orde. Daar wil de gemeente
Sint Anthonis, evenals
voorgaande jaren, in
samenwerking met de politie
en de plaatselijke
rijwielhandelaren, iets aan
doen! Opnieuw op initiatief
overigens van het Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint
Anthonis.
Op zaterdag 25 oktober aanstaande kunnen inwoners van de
gemeente Sint Anthonis hun fietsverlichting in orde laten
maken bij een van de volgende rijwielhandelaren:
o Theo Aben Fietsen, Dorpsstraat 3, Ledeacker
o Marc Ermens fietsen, Deken Schmerlingstraat 1, Oploo
o Thijs Hendriks Tweewielers, Lepelstraat 17, Wanroij

U bent voor het repareren van de fietsverlichting tijdens de
aangegeven periode enkel de materiaalkosten verschuldigd. Er
wordt u dus geen werkloon in rekening gebracht! Naast de
reparatie kunt u deze dag ook informatie inwinnen over veilig
fietsen in algemene zin. Bijvoorbeeld hoe veilig is het
kinderzitje op mijn fiets of hoe veilig fiets ik met volle
boodschappentassen?
Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen
met bovengenoemde ondernemers óf met de gemeente Sint
Anthonis, (tel. 0485) 388 811.
Alle betrokkenen hopen dat met deze actie een daadwerkelijke
bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid van onze fietsende
deelnemers aan het verkeer.
Let op! Na 25 oktober gaat de politie strenger
controleren op mankementen aan fietsen!

Verenigingenavond
Dinsdag 18 november 2008 is de jaarlijkse verenigingavond.
Ook dit jaar ontvangen de organisaties uit Landhorst de notulen
van vorig jaar en tevens een uitnodiging om agendapunten in
te brengen. Wanneer u punten voor de verenigingenavond
heeft kunt u die doorgeven bij Karel van der Velden,
k.vd.velden@peelbelang.nl

Intocht Sinterklaas
Zondag 23 november komt
Sinterklaas weer naar Landhorst.
De Goedheiligman zal door de
Fanfare en Slagwerkgroep
Landhorst worden begeleid naar
De Stek. De kinderen t/m groep 5
zijn van harte welkom. Sinterklaas
zal ook weer naar PSZ Dikie Dik
en bs De Vlieger komen. De
kinderen krijgen nog te horen wanneer dit gebeurt.

Regeling gebruik gemeentegrond
Op verzoek van de gemeente plaatsen wij nogmaals de inhoud
van de brief die in maart 2008 aan belanghebbenden is
gestuurd.
In de dorpskernen is veel grond eigendom van de
gemeente. Dit eigendom bestaat uit wegen, pleinen,
verharde en onverharde bermen, speeltereinen,
groenvoorzieningen en resthoekjes. Gebleken is dat u
hiervan een deel gebruikt. Daartoe hebben wij u in mei
2007 in tweevoud een bruikleenovereenkomst
toegestuurd.
Gebleken is dat veel gebruikers bezwaar hebben tegen
artikel 10 van de bruikleenovereenkomst “Bruiklener is
aansprakelijk voor alle schade die de gemeente en derden
lijden als gevolge van (milieu)vervuiling van het in
bruikleen gegevene een en ander indachtig het bepaalde
in artikel 3”. Daarom is besloten dit artikel NIET van
toepassing te verklaren.

Met deze aanvulling op de bruikleenovereenkomst hopen
wij tegemoet te komen aan uw bezwaar om de
overeenkomst te ondertekenen.
Mocht u de bedoelde overeenkomst nog niet ondertekend
hebben vragen wij u dit alsnog te doen. Is de overeenkomst
niet meer in uw bezit dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de
gemeente. Contactpersoon: dhr. P. van Duijnhoven 0485388842, of mevr. R. Roelofs-Zandberg, 0485-388843

AED
Landhorst heeft ondertussen een tweede AED mogen
ontvangen. Deze zal binnenkort te vinden zijn bij de ingang van
het voetbalveld aan de muur van de kantine. Voor mensen die
meer willen leren over het gebruik van een AED kunnen een
cursus volgen. Deze kost €10 per persoon en duurt drie uur.
Wanneer er een groep van 10 personen vanuit Landhorst
aangemeld is, kan deze cursus ook in De Stek worden
gehouden. Heeft u interesse voor het volgen van zo’n cursus in
Landhorst, dan kunt u zich aanmelden via e-mail:
anny@rijschooljordans.nl. Heeft u zich in het verleden al
aangemeld maar geen uitnodiging voor deelname ontvangen
dan wordt u vriendelijk gevraagd dit nogmaals te doen.
Lid worden van Vereniging Peelbelang Landhorst
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
Telefoonnummer

Handtekening
(voor afgeven machtiging automatische incasso)

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

