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Voorwoord 
Met deze laatste Nieuwsbrief van 2010 brengen we u 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uiteraard  
kijken we ook vooruit. 2011 zal voor Landhorst een 
belangrijk jaar worden. We denken hierbij aan de te 
bouwen woningen en het opstellen en presenteren van 
de Dorpsvisie Landhorst 2020. We roepen u nu al op 
om mee te denken en te komen naar de diverse 
informatie bijeenkomsten.  
Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst wenst 
u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2011.   
 
Werkgroep Woningbouw Landhorst 
Helaas heeft WWL haar toezegging over de 
woningbouw in 2010 niet waar kunnen maken.  In 
februari 2010 is er een eerste gesprek geweest met de 
gemeente over de woningbouwbehoefte. In de zomer 
werd duidelijk dat er nog weinig concreet was. Dat was 
voor WWL de aanleiding om de resultaten van de 
enquête uit te werken in het rapport Woningbouw 
Landhorst 2010. Omdat na het presenteren van dit 
rapport er nog geen schot in de zaak kwam, is WWL 
nogmaals met de gemeente in gesprek gegaan. In 
september 2010 heeft WWL een compleet advies 
opgesteld om tijdig een informatieavond en loting te 
kunnen houden. Dit advies is uitgebreid met de 
gemeente besproken. Na dit gesprek had WWL er 
vertrouwen in dat het tijdspad gehaald kon worden.  
 
Ondanks bovenstaande opgesomde inspanningen van 
WWL heeft de gemeente het niet voor elkaar gekregen 
om in 2010 nog een loting voor 6 kavels te houden. 
WWL is erg teleurgesteld met de gang van zaken. Dit is 
voor Landhorst een gemiste kans geweest. Met de 
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wethouder is afgesproken dat begin 2011 wel geloot 
gaat worden.  
 
Om geïnteresseerden bij te praten en te informeren 
over de stand van zaken wil WWL een informele 
bijeenkomst organiseren. Deze avond vindt plaats op 
dinsdagavond 4 januari 2011 in De Stek en begint 
om 20.30 uur.  
 
Voor de mensen die het genoemde rapport of advies 
van WWL willen lezen: kijk op www.peelbelang.nl  
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u 
geïnformeerd. 
 
Dorpsvisie 
Er is veel gaande om ons heen, de rol van de gemeente 
komt steeds meer te liggen op faciliteren van 
voorzieningen (o.a. de Stek) daarnaast gaat de 
bevolkingskrimp ook een rol spelen. Deze lijkt voor 
Landhorst mee te vallen, er zijn nu ca. 60 kinderen in 
de leeftijd van 3-10 jaar, daarna wordt het een stuk 
minder. Binnen 4 à 5 jaar worden er 20% minder 
kinderen verwacht. Nu zitten de meeste kinderen in 
groep 1 tot groep 4, nl. 53 kinderen. In groep 5 tot  
groep 8 zitten 30 kinderen. 
 
In Landhorst-Oost kunnen we bouwen tot 2014, dit zijn 
nog circa 20 woningen. Helaas is het dit jaar niet meer 
gelukt om een loting te organiseren. In 2014 is 
Landhorst letterlijk volgebouwd. Dit jaar hebben enkele 
bestuursleden van VPL, te weten dhr. Karel van der 
Velden, dhr. Tiny Verhoeven en dhr. René Kuunders, 
diverse malen een gesprek gehad met Wethouder 
Jeroen Willems over de verdere uitbreiding van 
Landhorst. Het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan duurt circa 4 jaar.  
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VPL heeft niet stilgezeten, we hebben de gemeente 
gevraagd hoe we hier op kunnen inspelen. De 
gemeente lijkt een voorstander van zelfwerkzaamheid 
en zelfsturing. VPL heeft bij de gemeente aangegeven 
nadrukkelijk mee te willen denken over de ontwikkeling 
van Landhorst. De gemeente vraagt hier om een 
dorpsvisie. VPL zou deze dorpsvisie mogen schrijven, 
echter gemeenteraadsleden wensen een gedegen 
onderzoek.  
 
De dorpsvisie wordt geschreven door de  
stedenbouwkundige dhr. Peter Abels met ondersteuning 
vanuit VPL en de bewoners van Landhorst. Op 31 
januari 2011 wordt bovenstaande in de 
raadsvergadering besproken. In 2011 zullen er diverse 
bijeenkomsten georganiseerd worden. Hier kunt u uw 
mening en visie inbrengen. Maak allen gebruik van 
deze avonden. Uw inbreng is van groot belang voor de 
toekomst van Landhorst! 
 
Intocht Sinterklaas  

Tijdens de door het WAC goed 
georganiseerde 
Sinterklaasintocht had 
Sinterklaas nog een speciale 
verrassing.  
Deze was voor Herman 
Jordans. De Sint bedankte 
Herman omdat hij vele jaren 
met een prachtige koets en 
paarden naar Landhorst en 
Wanroij is gebracht. Ook VPL 
wil Herman hiervoor hartelijk 
bedanken.  
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Gebruikersvergadering De Stek 
Woensdag 5 januari 2011 om 20:30 uur houdt het 
bestuur van De Stek een gebruikersbijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst worden vertegenwoordigers 
van alle verenigingen en organisaties die gebruik 
maken van De Stek verwacht.  
 
Het bestuur van De Stek zal tijdens deze avond 
afscheid nemen van 3 van hun bestuurders. Dit zijn de 
heren Jo Aben (voorzitter), Ad van Gils en Willie 
Baltussen.  
 
Even wat algemene informatie: het gebouw “De Stek” 
is van de gemeente en wordt geëxploiteerd door een 
stichting. Het groot onderhoud is dus ook voor de 
gemeente. De stichting betaalt géén huur voor het 
gebouw. Stichting “De Stek” heeft als één van de 
weinige dorpshuizen in onze gemeente een gezonde 
financiële positie.  
 
Het bestuur van Stichting de Stek bestaat nu uit: 
- Dhr. Jo Aben, voorzitter 
- Dhr. Ad van Gils, vice-voorzitter 
- Mevr. Mariet van Crey, secretaris 
- Mevr. Corry Derks – vd Berg, penningmeester 
- Dhr. Willy Baltussen, bestuurslid 
 
Op 9 Oktober 1975 is de Stichting opgericht en sinds 
die tijd zijn er maar 3 mutaties in het bestuur geweest, 
te weten, Pastoor van Hout, Cor Kuijpers, José van 
Dok. 
 
Het is voor de leefbaarheid van Landhorst erg 
belangrijk dat er een goed lopend gemeenschapshuis 
blijft. Daarom een oproep aan u allen om te overwegen 
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of u zich beschikbaar wilt stellen voor één van deze 
vacatures. 
 
Plein 65 
We hebben u al eerder bericht dat er vanuit Vereniging 
Peelbelang Landhorst gekeken gaat worden of het 
pleintje voor de kerk een andere invulling zou kunnen 
krijgen. Onlangs is er een eerste bijeenkomst geweest 
van werkgroep Plein 65, bestaande uit leden van het 
bestuur van VPL. De werkgroep wil graag meer mensen 
uit Landhorst om mee te denken. Heeft u hier ideeën 
over laat dat dan weten! Mail naar: 
plein65@peelbelang.nl 
 
Bibliotheek in Landhorst 
In 2011 wordt gestart met een nieuwe activiteit voor 
ouderen uit Landhorst. In de Ontmoetingsruimte in de 
Kievitshof kunt u elke dinsdag van 11:00 tot 11:45 uur  
een keuze komen maken uit allerlei leesmaterialen. U 
kunt daarbij denken aan grote letters, tijdschriften, 
romans, informatieve boeken en ook speciale boeken 
zijn op aanvraag mogelijk (dit in overleg met de 
vrijwilligers). U kunt kiezen uit 50 leesmaterialen in de 
kievitshof. Elk half jaar wordt de collectie gewisseld. 
Dus keuze genoeg. Onder het genot van een kop koffie 
maakt u een keuze uit de boeken. Op deze manier 
kunnen ouderen in Landhorst kosteloos boeken lezen. 
Dit is een service van stichting LOL en Pantein. 
 

Algemene Ledenvergadering VPL 
Dinsdag 22 maart 2011 zal om 20:15 uur de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van Vereniging Peelbelang 
Landhorst gehouden  worden in De Stek. Te zijner tijd 
ontvangt u de uitnodiging, notulen en begroting. 
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Iedereen is van harte welkom. Deze vergaderingen zijn 
zeker ook voor de jongere Landhorstenaren belangrijk.   
 
Speeltoestellenbeleid 
Als het goed is worden er begin 2011 speeltoestellen 
geplaatst. De opgerichte werkgroep binnen het bestuur 
van VPL heeft met een aantal inwoners van Landhorst 
overleg gehad met betrekking tot het 
speeltoestellenbeleid. Vanuit de gemeente komt er circa 
€ 8.000,-- beschikbaar voor speeltoestellen. De 
plannen zien er nu als volgt uit: 
 
Gruttoplein:  

- Verwijderen van de evenwichtsbalk 
- Verlagen van de bokspring 

 
Pleintje aan Schepersstraat: 

- Een soort “vogelnestje” 
wat ook als schommel 
functioneert 

 
Pleintje aan Dotterbloemstraat: 

- Een iets groter speeltoestel dan aan de 
Scheperstraat 

- Verlagen van de heg rondom het pleintje (ivm 
rondfietsende kleine 
kinderen) 

- Struiken weghalen op het 
plein, bomen blijven 
waarschijnlijk gehandhaafd 
om toch iets schaduw te 
krijgen op dit plein. 

 
Informele speelplekken. 
De gemeente heeft aangegeven een groot voorstander 
te zijn van informele speelplekken zoals bijvoorbeeld 
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het crossbaantje dat in het verlengde ligt van de 
Dotterbloemstraat. 
 
Het speelruimteplan ligt nu bij de gemeente. De 
gemeente streeft er naar om dit plan medio maart-april 
2011 in Landhorst afgerond te hebben. De gemeente 
gaat eerst aan de slag in de kleinere dorpen, daarna de 
grotere dorpen. VPL overweegt het speelruimteplan te 
integreren in “Landhorst Mooi editie 2011”, als men nog 
meerdere ideeën heeft voor deze dag dan kunt u deze 
doorgeven aan dhr. Tiny Verhoeven: 
t.verhoeven@peelbelang.nl 
 
Lichtjeswandeling Spelenderwijs 
Lekker uitwaaien na de kerst? Loop mee met de 
sfeervolle wandeling in De Staatsbossen in Landhorst 
op 28 december 2010. De start is tussen 18.00 en 
19.00 uur bij De Stek. De route is geheel verlicht met 
kaarsjes. Na afloop een drankje en iets lekkers.  
 
Verenigingenavond 
23 november 2010 is de jaarlijkse verenigingenavond 
gehouden. Dit jaar waren er 30 afgevaardigden van de 
verenigingen uit Landhorst aanwezig.  
 
De avond begon met de introductie van de nieuwe 
wijkagent voor Landhorst, Wanroij, Rijkevoort en De 
Walsert: mevr. Femke Rongen. Zij is sinds 2002 
werkzaam bij de Politie en volgt nu een opleiding 
binnen de Politie waardoor zij aangesteld kan worden 
als wijkagent. Ze zal deze functie sowieso één jaar 
uitvoeren, hierna wordt de vacature weer opengesteld. 
Als wijkagent zal Femke proberen zoveel mogelijk actief 
te zijn in de dorpen, samen met dhr. Rob van der Klift. 
Beiden zullen in het gemeentehuis aanwezig zijn. 
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Indien mensen vragen hebben aan de politie kunnen zij 
hiervoor bij Femke terecht. Het e-mailadres van 
Femke: Femke.rongen@brabant-noord.politie.nl 
 
Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:  

- AED-opleiding 
Het is nog steeds mogelijk om u aan te  voor de 
AED-cursus bij mevr. Anny Jordans. Binnenkort 
worden de herhalingscursussen gegeven. Er zijn 
nieuwe AED-kasten gekomen na de diefstal van 
de AED’s. Deze zijn voorzien van een slot. De 
sleutel zit achter een glas. Wanneer men de 
iemand de AED nodig heeft kan het glas 
stukgemaakt worden om zo de sleutel te pakken.  

- De Stek 
Op bladzijde -5- van deze Nieuwsbrief staat dit 
beschreven. 

- Speeltoestellenbeleid 
Op bladzijde -7- van deze Nieuwsbrief staat hier 
over geschreven. 

- Sportverenigingen 
Vanuit VPL is er een wens om meer 
samenwerking tussen de Landhorster sport-
verenigingen te krijgen. De demografische 
ontwikkelingen en het moeilijker kunnen vinden 
van vrijwilligers voor bestuurlijke functies, 
maken bundeling van de sportverenigingen 
noodzakelijk. In Landhorst hebben we goede en 
uitgebreide voorzieningen (denk aan kantines en 
kleedlokalen). De gemeente wil graag korte 
lijnen naar de verenigingen. VPL heeft onlangs 
de sportverenigingen uitgenodigd voor een 
gesprek, dit was een goed gesprek en men hoopt 
op een goed vervolg. 
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- Dorpsvisie 
Hierover is op bladzijde -3- in deze Nieuwsbrief 
meer te lezen. 

- Openbare ruimte 
Uit de discussie over het sneeuwvrij maken en 
houden van de toegangen naar openbare 
gebouwen kwam de volgende oproep. Zorg er 
samen voor dat dit gebeurt. Wanneer u tijd en 
materialen hebt, help dan mee aan een veilige 
toegang.  

De volledige notulen van deze avond staan op 
www.peelbelang.nl voor iedereen te lezen. 
 
Foto’s op www.peelbelang.nl 
Als u een origineel exemplaar van een van de foto’s op 
onze site wilt, stuur dan een email naar 
info@peelbelang.nl en vermeld daarin duidelijk welk 
album en het fotonummer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De foto’s op de site kunt u kopiëren door met de 
rechtermuisknop op de foto te klikken. Kies dan voor 
‘Open in nieuw scherm’. Klik dan nogmaals met de 
rechtermuisknop op de foto en kies voor ‘Afbeelding 
opslaan als…’.  
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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) 
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Nieuwjaarsontmoeting 
 
Zondag 2 januari 2011 organiseert Vereniging 
Peelbelang Landhorst de jaarlijkse Nieuwjaars-
ontmoeting.  
 
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de 
Nieuwjaarsontmoeting uw Nieuwjaarswensen uit te 
wisselen en verder gezellig samen lekker bijkletsen 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Wat:   Nieuwjaarsontmoeting 
 
Wanneer:  Zondag 2 januari 2011 
 
Waar:   “De Stek” 
 
Aanvang:  11.00 uur 
 
Wie:   Fanfare Landhorst 

Raadsleden Marian Peeters-van Gils 
en John Heckathorn  
Slagwerkgroep Fanfare Landhorst 
Toneelvereniging Spelenderwijs 
C.V. De Peelleuters 
De Dansgarde 
De Dansmariekes 
De Peelsterretjes 
Joekskapel Stil ‘s 
Vereniging Peelbelang Landhorst 

 
Voor ouders met jonge kinderen is het goed om te 
weten dat de vrijwilligers van De Karekieten weer voor 
het vertier van de kinderen zorgen. De Nieuwjaars-
ontmoeting zal ongeveer tot 14.00 uur duren. 


