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Voorwoord

Voor u ligt de 2e Nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang
Landhorst in het jaar 2010. In deze Nieuwsbrief wordt u
geïnformeerd over onderwerpen die spelen of
binnenkort gaan spelen. Met name de woningbouw en
kermis zijn actueel. Voor de langere termijn is het
bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst bezig met
het maken van een visie voor Landhorst. Hierover
verderop meer in deze Nieuwsbrief. Tot slot wensen wij
u alvast een prettige kermis.

Werkgroep Woningbouw Landhorst
Zoals u weet is afgelopen januari weer de
woningbouwenquête gehouden. De resultaten hiervan
hebben WWL aangezet tot de volgende conclusies.
Eind november 2010 willen we 4, bij voldoende
belangstelling, starterwoningen (huur of koop) en 2
vrije kavels verloten.
Omwille van de betaalbaarheid van de woningen zullen
de onderliggende kavels zo klein mogelijk gehouden
worden. In het overleg met de gemeente lijken kavels
van ongeveer 100 m2 en 160 m2 reëel. Met de
gemeente is afgesproken dat eind oktober of begin
november 2010 er een informatieavond gehouden
wordt. Tijdens deze avond worden de mogelijkheden
concreet aan belangstellenden voorgesteld. Ook zal
deze avond de mogelijkheid geboden worden aan
belangstellenden om zich in te schrijven voor de loting,
die ongeveer een maand later gehouden zal worden.
Daarnaast is in overleg met de gemeente gekeken waar
de 2 vrije kavels komen. De uitgifte de te verloten
kavels kan in 2011 plaatsvinden. Informatie rondom

kavelgrootte, ligging van de kavels, type woning en
loting komt natuurlijk op www.peelbelang.nl
De schriftelijke uitnodiging van de informatieavond
wordt huis aan huis verspreidt door Vereniging
Peelbelang Landhorst.

Kermis 2010
De kermis start dit jaar al op vrijdagavond 1 oktober
met optredens in de tent van de Zingende Fresia’s en
de ons bekende Honingbroekjes.
Zaterdag 2 oktober is de officiële opening. Na de heilige
mis van 18:00 uur zal, met medewerking van de
fanfare en slagwerkgroep, de kermis om 19:00 uur
geopend worden. Natuurlijk zijn de botsauto’s,
draaimolen, gokkraam, oliebollenkraam, snoeptent en
de touwtje-trek aanwezig, ook is de schiettent dit jaar
weer van de partij. ‘s Avonds is de coverband Noah
vanaf 21:00 uur te bewonderen in de tent.
Zondag is er een middagmatinee met de jonge
coverband Random welke om 17:00 uur begint.
Maandag wordt voor de jeugd weer een leuke middag
georganiseerd. Direct na school gaat de kermis open en
is er weer van alles te doen. ‘s Avonds is zoals vanouds
de Landhorstse avond met opnieuw Random als
feestband. Dinsdag is de laatste dag dat de kermis
open is. Tot 19:00 uur kunnen de laatste bonnen en
muntjes worden opgemaakt en dan sluiten de
attracties. Deze avond treedt vanaf 21:00 uur Blues
and Rock Trio (BART) voor u op.
De kermis wordt dit jaar gesponsord door het W.A.C.
die we willen bedanken voor het mogelijk maken van
de kindermiddag. Café-Partycentrum Buitenlust danken
we voor de financiële bijdrage.

Jubilerende verenigingen
29 en 30 mei 2010 hebben de muzikanten van de
Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst hun 25-jarig
jubileum gevierd. Tijdens twee prachtige uitvoeringen
heeft de Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst een
onuitwisbare muzikale indruk achtergelaten. We willen
deze vereniging hiervoor een groot compliment geven.
In het weekend van 3 en 4 juli heeft korfbalvereniging
Ajola haar 50-jarig bestaan gevierd. ’s Middags was er
voor de jeugd een groots opgezet spellenparcours. Na
de receptie was er een erg gezellige feestavond waar
vele (oud-)Landhorstenaren vele herinneringen
opgehaald hebben. Dit werd makkelijk gemaakt omdat
er een mooie expositie was over de 50-jarige historie
van Ajola.
Beide verenigingen hebben laten zien waar een klein
dorp groots in kan zijn!

Dorpsvisie Landhorst

Vereniging Peelbelang Landhorst is al vanaf het begin
van haar bestaan bezig geweest met toekomstplannen
voor Landhorst. Op dit moment lopen we vast met de
uitbreidingsmogelijkheden na 2014. Het huidige
bestemmingsplan Landhorst Oost zal dan helemaal vol
gebouwd zijn. Daarom is het nu al nodig om te bepalen
hoe Landhorst nog verder kan groeien.
Om zowel het inwonertal als de voorzieningen op peil te
houden blijft alert reageren op ontwikkelingen
noodzakelijk. Daarom heeft het bestuur van Vereniging
Peelbelang Landhorst het initiatief genomen voor het
opstellen van een dorpsvisie gericht op behoud en
versterking van de leefbaarheid. Daarmee bereidt
Landhorst zich op de toekomst voor.

In overleg met wethouder Willems is een
stedenbouwkundige gevraagd om een offerte op te
stellen voor het maken van de dorpsvisie. In de
volgende Nieuwsbrief zullen we u uitgebreid hierover
informeren. Wel kunnen we u nu al vertellen dat de
komende maanden er een beroep op u gedaan wordt
om mee te denken in de plannen.

Lichtjeswandeling Spelenderwijs
Toneelvereniging Spelenderwijs organiseert op 28
december 2010 voor de tweede keer de sfeervolle
lichtjeswandeling in De Staatsbossen te Landhorst. Er
wordt gestart tussen 18.30 en 19.30 uur bij De Stek.

Fietsveiligactie “VAL OP” 2010
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. De
gemeente Sint Anthonis wil,
evenals voorgaande jaren, in
samenwerking met de politie, de
plaatselijke rijwielhandelaren en
Veilig Verkeer Nederland, iets aan doen! Opnieuw op
initiatief overigens van het Platform Lokale Veiligheid
gemeente Sint Anthonis.
Op zaterdag 30 oktober aanstaande kunnen inwoners
van de gemeente Sint Anthonis wederom hun

fietsverlichting in orde laten maken bij een van de
volgende rijwielhandelaren:
-

Theo Aben Fietsen, Dorpsstraat 3, Ledeacker
Marc Ermens fietsen, Deken Schmerlingstraat 1,
Oploo
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 30 oktober gaat de politie strenger
controleren op mankementen aan fietsen!

Speeltoestellenbeleid
Dit onderwerp speelt al weer enige tijd. Afgelopen
maanden is er echter duidelijkheid gekomen over wat
nu precies de mogelijkheden zijn. Concreet betekent dit
dat Landhorst de speelplekken voor ruim € 6.500 mag
aanpakken. Het bestuur van Vereniging Peelbelang
Landhorst heeft besloten om nog eens

€ 1.000 aan dit bedrag toe te voegen. Samen met
bewoners is gekeken waar de behoeftes liggen en wat
de mogelijkheden zijn. Dit wordt na inventarisatie
teruggekoppeld naar de gemeente. Daarna zullen
tijdens Landhorst Mooi 2011 alle nodige acties
uitgevoerd worden.

Mededelingen bestuur Vereniging
Peelbelang Landhorst
Om u nog beter te informeren over wat het bestuur van
Vereniging Peelbelang Landhorst allemaal doet, zal in
de Nieuwsbrief voortaan een aantal actuele zaken
onder uw aandacht gebracht worden. Om te beginnen
willen we enkele data aan u doorgeven:
- Verenigingenavond
Dinsdag 16 november 2010 is de jaarlijkse
verenigingenavond. 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
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
- Nieuwjaarsontmoeting 2011
De Nieuwjaarsontmoeting van 2011 is op
zondag 2 januari 2011. Noteert u deze datum in
uw (verenigings-)agenda.
- Platform Lokale Veiligheid
Tijdens de bijeenkomst van het Platform op 31 mei
2010 zijn een aantal actualiteiten besproken. Met
betrekking tot actiepunt 6 (Snelheid op de Quayweg)
deelt de heer Van der Klift (politie) mede dat er
regelmatig gecontroleerd wordt. De heer Van der
Velden deelt mede dat er ondanks dat er

gecontroleerd wordt niet minder hard wordt gereden.
Er zullen incidenteel controles blijven plaatsvinden.
Wilt u weten wat er meer besproken is kijk dan op
www.peelbelang.nl
- Wildcrossers
Het laatste weekend van mei 2010 is er een
grootscheepse controle op wildcrossen geweest
waarbij 25 personen staande zijn gehouden.
Herhaalde controles blijven mogelijk.

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.
Naam

Rekeningnummer

Adres

Geboortedatum

Postcode
Telefoonnummer

Handtekening

(voor afgeven machtiging automatische incasso)

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst.

