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Voorwoord 
Vooruitlopend op een aantal activiteiten die in Landhorst plaats 
gaan vinden ontvangt u de Nieuwsbrief. In dit nummer komen 
achtereenvolgend deze activiteiten aan bod. Donderdag 30 april 
wordt weer in samenwerking met het WAC de Koninginnedag 
gevierd. Zaterdag 23 mei wordt tijdens de Landhorst Mooi dag 
weer een aantal zaken opgepakt. Vrijdag 29 mei wordt de 
tweede verkeerinformatiedag gehouden. U ziet, u kunt weer het 
nodige noteren in uw agenda. Op onze website, 
www.peelbelang.nl kunt u de komende tijd foto’s bekijken. 
 
Predikaat ‘Kern met Pit’ 

Woensdag 22 april 
2009 ontving 
Landhorst voor de 5e 
keer het predikaat 
‘Kern met Pit’. Met de 
inzet van vele 
vrijwilligers heeft 
Ajola gewerkt aan het 
opknappen van hun 
speelvelden. Het 
volledige juryrapport 
kunt U zien en 
beluisteren op 
www.peelbelang.nl 
Voor de volledigheid 
willen we de vorige 
keren dat deze prijs 
naar Landhorst ging 

nog eens voor u op een rij zetten. In 1995 zorgde de aanleg 
van de dierenweide “De Vrije Loop” voor de 1e keer. Daarna 
waren de aanpassingen aan het Gruttopleintje in 1999 
aanleiding. Vervolgens werd in 2003 het project Woningen en 
hun bewoners in Landhorst door de Heemkundekring beloond. 
De inrichting van het Servicepunt in de Kievitshof was de 4e 
keer dat de jury besloot om de prijs in 2007 aan Landhorst toe 
te kennen. Men kan wel zeggen dat Landhorst een parel met 
pittige kern is…  
 



Koninginnedag 
Gezinsfietstocht voor Landhorst, Wanroij en gasten van 'De 
Bergen'. Leden van het WAC hebben wederom een fantastisch 
mooie gezinsfietstocht uitgezet. Deze tocht wordt aangevuld 
met diverse stops waarbij we de spontane medewerking 
kunnen verwachten van o.a. Oranjecomité Landhorst, 
buurtschap 'De Beete're', Vereniging Peelbelang Landhorst, de 
KBO, 'De Roetetoeters', 'ADA', de fanclub van Prins Carnaval, 
recreatiepark 'De Bergen' en het gezelligheidskoor 'Ége Wies'.  
 
Als extra actie wordt dit jaar een speciale, vrolijke wedstrijd 
voor kinderen gehouden tijdens de fietstocht. Ook voor de 
ouderen hebben we enkele hersenkrakers op papier gezet 
waarmee ze ook nog wat punten kunnen vergaren. Je kunt in 
Landhorst bij café-partycentrum 'Buitenlust' starten en in 
Wanroij bij café 'De Batavier'. Bij de diverse stops kun je aan 
een spelletje deelnemen en o.a. punten vergaren voor het fel 
begeerde oranjepakket. Ook kun je hier de inwendige mens 
versterken. Dit alles in een gezellige ongedwongen sfeer, het is 
ten slotte een nationale feestdag. 
 
Tijdens deze fietstocht fiets je over het recreatiepark 'De 
Bergen'. Voor deze ene keer mag je ook over de camping 
fietsen en dat is wel uniek. Tevens kun je op dit park een kijkje 
nemen bij de 'Oranje Games' welke dit jaar ook in 'De Bergen' 
gehouden worden. Bijzonder is de pauzeplaats bij de Wanroijse 
'Hamse Molen'. Je kunt de molen bezichtigen onder deskundige 
leiding en tevens kun je er een hapje eten. Voor de kinderen is 
er natuurlijk ook wat leuks te vinden.  
 
Je kunt je inschrijven vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur en om 
uiterlijk 15.30 uur verwachten we iedereen weer terug. Weer 
terug in Landhorst of in Wanroij zijn er op genoemde locaties 
nog leuke spelletjes. Ook kan men nog gezellig samenzijn om 
na te praten over deze Koninginnedagtocht., pak allemaal je fiets een maak 
er een kleurrijke en gezellige Koninginnedag van. 

Landhorst Mooi 
Zaterdagmiddag 23 mei 2009 organiseert Vereniging 
Peelbelang Landhorst de Landhorst Mooi dag. Deze middag 
wordt net als voorgaande jaren her en der in Landhorst een en 
ander verfraaid. Zo zal bij de monumenten “De Voetstappen” 



en “De Peelwerker” de omgeving schoon gemaakt worden. Het 
voetpad tussen het voetbalveld en de nieuwbouw in Landhorst 
Oost wordt voorzien van een nieuwe laag houtsnippers. Deze 
middag zal ook een begin gemaakt worden met het fietscross 
terreintje voor de jeugd. Dit betekent dat er een stuk grond vrij 
komt waar enkele zandheuveltjes en enkele autobanden komen 
te liggen. Hiermee kan de jeugd zelf een fietscrossbaan maken. 
De plek waar dit gerealiseerd wordt is in de hoek Landhorst 
Oost tegen het voetbalveld en tegen de houtwal aan. Mensen 
die een paar uurtjes willen mee helpen worden gevraagd om 
13.30 uur aanwezig te zijn bij de Peelwerker.  
 
AED 
De AED’s in Landhorst hangen bij de ingang van het 
voetbalveld aan de muur van de kantine en bij De Stek. 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. Hebt u interesse voor het volgen van zo’n 
cursus in Landhorst, dan kunt u zich aanmelden via e-mail: 
anny@rijschooljordans.nl  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging 
Peelbelang Landhorst kwam het voorstel om als leden van een 
vereniging samen deze cursus te gaan volgen. Naast het leren 
omgaan met een AED wordt ook geleerd hoe je iemand kunt 
reanimeren. 
 
Algemene Ledenvergadering VPL 
Hieronder staan de reacties van het College B&W op vragen 
ingediend door Vereniging Peelbelang Landhorst en op vragen 
welke tijdens deze vergadering vanuit de zaal gesteld zijn. 
 
Stand van zaken vrijwilligersbeleid? 
Wethouder mevr. Roos Aben geeft aan dat de raad het vrijwilligersbeleid 
eind 2008 vastgesteld heeft. Het vrijwilligerssteunpunt wordt als een 
belangrijk element beschouwd. Radius en Biblio+ gaan hiermee aan de 
slag, naar verwachting is dit steunpunt in mei 2009 gereed. De 
mogelijkheid om bouwleges en WOZ-belasting niet te heffen voor 
verenigingen zal in juni aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Er 
wordt een nieuwe contactambtenaar Welzijn aangesteld, hiervoor is op dit 
moment een vacature. Er is een ambtenaar die minder is gaan werken dus 



er is geen nieuwe FTE noodzakelijk. De sollicitatieronde wordt eerst intern 
afgerond, mocht daar geen invulling uit volgen dan wordt de vacature 
extern gepubliceerd. 
 
Stand van zaken gladheidbestrijding? 
Wethouder Willems: Het afgelopen jaar is er nog gestrooid met droog 
zout, men wil gaan investeren op nat-zout strooi-installaties. De 
investeringsbeslissing hiervoor dient nog genomen te worden, de 
investering die hiermee gemoeid is heeft met geraamd op ongeveer  
€ 170.000.    
 
Stand van zaken bouwrijp maken Landhorst Oost? 
Wethouder Willems: Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering is er 
krediet vastgesteld voor het bouwrijp maken van Landhorst Oost, naar 
verwachting is het geheel na de bouwvak bouwrijp. 
 
Stand van zaken IDOP? 
Wethouder Willems heeft P&O overgenomen van de burgemeester en de 
dorpsraden behoren voortaan tot de portefeuille van wethouder Aben. 
Stand van zaken IDOP: er is al een hele boel, onder andere de 
leefbaarheidsagenda en het rapport van de HAS. Cho Consultants heeft 
een inventarisatie gemaakt. Uit deze inventarisatie kwamen 3 dorpen 
namelijke Wanroij, Westerbeek en Sint Anthonis. De inventarisatie is deze 
week afgerond en nu wordt beoordeeld of het hebben van een IDOP 
financieel interessant is. Zodra blijkt dat dit zo is dan worden er uit deze 3 
dorpen 2 dorpen gekozen. Zodra de 2 dorpen gekozen zijn gaat de 
gemeente met de dorpsraden van deze dorpen aan tafel om de invulling 
verder te bespreken. 
Vraag dhr. Jos de Kleijne: Waarom is er gekozen voor deze 3 kernen? 
Reactie wethouder Aben: Er staat veel te gebeuren in deze kernen. 
Wanroij krijgt te maken met de herinrichting in en bij het Wapen van 
Wanroij. Er komen hierdoor in Wanroij relatief veel locaties vrij voor 
woningbouw. Verder staat er in Westerbeek het steunpunt Ouderen op 
stapel. De subsidie (IDOP) is een leefbaarheidsubsidie, dus we moeten 
daar zijn waar we de komende tijd het meeste te doen hebben.  
Reactie dhr. Karel van der Velden: De IDOP loopt t/m 2012, basis van de 
IDOP is één Euro investeren door gemeente waaruit één Euro subsidie 
vanuit de provincie volgt. Het is daarom ook het meest interessant om 
projecten af te kunnen ronden die al wat langer op stapel stonden. 
Reactie wethouder Willems: De genoemde drie kernen maken het meeste 
kans op de subsidie. Er is duidelijk gelet op hoe en waar men het 
makkelijkst de subsidie kon verkrijgen. De overige projecten (in andere 
dorpen) komen hierdoor niet in het gedrang. De “overgebleven” middelen 
kan de gemeente nu, door het verkrijgen van de subsidie, elders 
investeren. 
 
Stand van zaken motorrijdervriendelijke vangrail en LED 
verlichting ter hoogte van de waterval? 



Wethouder Willems: De vangrail is aangelegd, dit is geen 
motorrijdervriendelijke vangrail. De LED verlichting in de bocht bij de 
Waterval en bij de wegversmallingen ter hoogte van de bebouwde kom 
zijn aangebracht maar helaas ook weer verdwenen. De LED verlichting in 
de bocht wordt in ieder geval weer opnieuw aangebracht.  
Vraag dhr. Jos de Kleijne: De LED verlichting is slecht zichtbaar, de in 
gemeente Boxmeer toegepaste LED verlichting is vele malen beter. 
Wethouder Willems neemt deze opmerking mee naar de desbetreffende 
ambtenaar. 
 
Stand van zaken speeltoestellenbeleid? 
Wethouder Willems: Het speeltoestellenbeleid staat al enkele jaren op het 
programma maar door prioriteitstelling is hier nog geen invulling aan 
gegeven. Voor Wethouder Willems heeft het speeltoestellenbeleid niet de 
hoogste prioriteit. De communicatie loopt via de dorpsraden. Er zal een 
plan worden opgesteld, maar het realiseren hiervan is voor de zomer niet 
mogelijk. 
Vraag dhr. Karel van der Velden: Hoe gaat het dan met het te ontwikkelen 
fietscrossterrein op Landhorst Oost? 
Wethouder Willems geeft aan dat de organisatie dit kan bespreken met de 
afdeling Groen. Als er geen bezwaren zijn hoeft de realisatie van het 
fietscrossterrein geen probleem zijn. Er moet echter wel afgesproken 
worden dat het fietscrossterrein afgebroken kan worden indien dit 
noodzakelijk geacht wordt, bijvoorbeeld bij het realiseren van bouwkavels. 
 
Stand van zaken MOB complex boompjesweg? 
Wethouder Willems: Er gaan in provincie Brabant diverse MOB-complexen 
terug naar de natuur. Wethouder Willems heeft echter nog wel een 
opmerking met betrekking tot het MOB-complex aan de Boompjesweg, 
deze opmerking is nog niet voorgelegd aan de Raad. De provincie is 
voornemens om het MOB-complex aan de Boompjesweg in stand te 
houden als een herinnering aan de koude oorlog. Paul Rüpp maakt zich 
hier persoonlijk sterk voor. De provincie ondersteunt de plannen om dit 
betreffende MOB-complex om te bouwen naar een soort museum. Dit zou 
dan geëxploiteerd zou kunnen worden door het MTM (Munitie 
Technologisch Museum). Het MOB-complex is eigendom van de 
Gemeente. 
Een voorwaarde is dat het MOB-complex zodra dit ingericht is als museum 
op geen enkele wijze een belemmering kan en mag zijn voor de 
omliggende agrarische bedrijven. 
Voor het MOB-complex aan de Tweede Stichting (in combinatie met 
Bronlaak) zijn geen verdere ontwikkelingen. Het MOB-complex “De Rips” 
wordt terug gegeven aan de natuur. 
Vraag dhr. Karel van der Velden: Kan men hard maken dat MOB-
complexen geen belemmering gaan vormen? 
Reactie wethouder Willems: Ja, want zowel het LOG als de MOB-
complexen zitten in de portefeuille van dhr. Rüpp.  



Vraag dhr. Wiel Derks: Twijfelt de gemeente aan de capaciteiten van de 
mensen die nu het MOB-complex bemannen? 
Reactie wethouder Willems: Nee, maar men moet wel in staat zijn om er 
een museum van te maken, dus ook zorg dragen voor de exploitatie. Het 
kenniscentrum heeft ook zeker een belangrijke taak maar de ervaring die 
de mensen hier in hebben wordt door de gemeente nog als wat mager 
beschouwd ten opzichte van het exploiteren van een compleet museum.  
Reactie dhr. Pierre Reijnen: De afgelopen jaren is er ook wat vreemd 
gehandeld door het MTM. Het wringt tussen gemeente en MTM ook door 
de bestemming van het MOB-complex te wisselen van MTM naar een 
agrarische bestemming, vervolgens weer naar MTM en nu weer naar een 
museum. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: het MOB-complex is een speelbal 
geworden, nu lijkt echter de kogel door de kerk door het MOB-complex in 
te richten als een museum. VPL gaat dit op de voet volgen. 
Vraag dhr. Jo Aben: In hoeverre denkt men nu al na over een eventuele 
samenwerking met het Liberty Park? Wat is de meerwaarde hiervan voor 
de gemeente? 
Reactie dhr. Wiel Derks: De afgelopen 40 jaar is er nooit sprake geweest 
van hinder door het MOB-complex. 
Reactie Willems: Nu er mogelijk een inrichting komt als museum heeft 
men ook te maken met geheel andere regelgeving, denk bijvoorbeeld 
maar aan het geurbeleid (agrarische bedrijven). Men wil de mogelijke 
inrichting voor instemming voorleggen aan de gemeenteraad. Later wil 
wethouder Willems uitleggen waarom een bepaalde keuze gemaakt is. 
Vraag dhr. Cor Albers: In hoeverre berust er een woonbestemming op het 
MOB-complex? Reactie wethouder Willems: geen! 
Reactie dhr. Pierre Reijnen: het MOB-complex aan de Tweede Stichting 
wordt bewoond in verband met antikraak. Aan de Boompjesweg is hem 
hiervan niets bekend. 
 
APV (Algemene Plaatselijke Verordening). 
Burgemeester dhr. Jos Verbeeten geeft aan dat de APV behandeld is 
tijdens het gemeentegesprek, met de horecavereniging en met het Lokale 
Platform Veiligheid. Uit deze gesprekken is over het algemeen weinig 
kritiek gekomen op het concept. De APV is uitgedund, hierbij is veelal 
gewerkt volgens het model van het VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten). De reactie welke door de Horecavereniging gegeven zijn 
behoeven nog nadere beoordeling. Het betreft hier het verschil in 
sluitingstijd van de horecavoorziening en van het terras. Over het 
algemeen is de APV akkoord bevonden en wordt deze binnenkort in de 
gemeenteraad behandeld. 
Tijdens de dorpsschouw in Landhorst kwam nog een extra gewenste 
aanvulling ter sprake met betrekking tot het dusdanig plaatsen van 
beregeningsinstallaties zodat deze ook de bermkanten, fietspad en wegen 
beregenen. Politie vindt het niet noodzakelijk om dit punt op te nemen in 
de APV, dit levert namelijk altijd direct gevaar op dus de BOA en de Politie 
mogen hierbij direct verbaliserend optreden. Dhr. Verbeeten verzoekt 



tevens op in dergelijke situaties, maar ook andere zaken, elkaar daar 
gewoon direct op aan te spreken.  
 
Fietspad Boekelsebaan (ingezonden door dhr. W. Smits). 
Wordt het fietspad wat van de Boekelsebaan doorloopt naar de 
Middenpeelweg en aansluit op het fietspad naar Venhorst nog in ere 
hersteld? Met het aanleggen van de drukriolering is de afscheiding, die de 
auto's en alle andere voertuigen van het fietspad af moesten 
houden, verwijderd om het riool aan te kunnen leggen. Na de 
werkzaamheden zijn deze nooit meer teruggeplaatst, met als gevolg dat 
het fietspad bijna verdwenen is. In de zomermaanden wordt er veelvuldig 
gebruik gemaakt van dit fietspad. Als er niet snel iets aan gedaan wordt 
dan zal het dit jaar het laatste jaar worden dat de vele zomeravondfietsers 
er nog door kunnen. 
Reactie wethouder Willems: Er gaat binnenkort, waarschijnlijk morgen al, 
iemand ter plaatse kijken wat we hier verder mee kunnen gaan doen. 
 
Mededeling Waterschap AA en Maas 
De technische installatie van het rioolgemaal aan de Kerkstraat 
in Landhorst is verouderd (1976) en in zeer matige staat. 
Hierdoor komt de bedrijfszekerheid in gevaar. Daarom zal de 
huidige pompinstallatie moet worden vervangen. De aanpassing 
zal 4-6 maanden in beslag nemen. Verwacht dat de 
gerenoveerde installatie eind 2009 in gebruik kan worden 
genomen. 
 
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  
Michel Ditters, Snavelbiesstraat 14. Telefoon: 478 131. 

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.  

Naam 
 
 

Rekeningnummer 

Adres 
 
 
Postcode 

Geboortedatum 
 

Telefoonnummer Handtekening  
(voor afgeven machtiging automatische incasso) 
 
 
 
 


