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Voorwoord 
In 2010 bestaat Vereniging Peelbelang Landhorst 65 
jaar. En daarmee dus ook Landhorst. Voor het bestuur 
van Vereniging Peelbelang Landhorst betekent dit dat 
we beginnen na te denken over het 75 jarig bestaan. 
Ook al lijkt 2020 nog ver weg, met de grootse plannen 
die we hebben zullen we die 10 jaar hard nodig hebben. 
We hopen dit jaar al de eerste stappen te kunnen 
zetten. U kunt de eerste uitnodigingen verwachten om 
samen met het bestuur en anderen na te denken over 
hoe Landhorst in 2020 een ‘Kern met Pit’ blijft die klaar 
is voor de toekomst. Zo hopen we de leefbaarheid en 
dus bestaansrecht van Landhorst te borgen.  
 
Werkgroep Woningbouw Landhorst 
Zoals u weet is afgelopen januari weer de 
woningbouwenquête gehouden. De resultaten hiervan 

hebben WWL 
aangezet tot de 
volgende 
conclusies.  
 
Medio november 
2010  willen we 3 
à 4 
starterwoningen 
(huur of koop) 
verloten en 2 
vrije kavels. Op 
de afbeelding 

hiernaast ziet u 
een voorbeeld van 

een woningtype wat WWL voor ogen heeft. Deze 
woningen zijn gebouwd in Casteren. De foto geeft de 
woning weer waarin 4 starterwoningen zijn opgenomen. 



WWL is van mening dat deze bouwstijl goed past in 
Landhorst Oost. 
 
De uitgifte van deze kavels kan in 2011 plaatsvinden. 
Op korte termijn wordt de vraag om starterwoningen te 
laten bouwen voorgelegd aan de gemeente. Uit de 
enquête is ook duidelijk geworden dat er behoefte is 
om vanaf 2012 enkele ouderenwoningen (bijvoorbeeld 
type SIR) te realiseren.  
 
Informatieavond woningbouw Landhorst 
Wanneer duidelijk is wat de stappen zijn die de 
gemeente gaat zetten zal er door WWL een 
informatieavond georganiseerd worden. Tijdens deze 
avond worden de concrete plannen omtrent de 
starterwoningen uitgelegd. Daarnaast zal dan ook 
bekend gemaakt worden waar deze gebouwd gaan 
worden. Ook de ligging en grootte van de vrije kavels 
wordt dan bekend gemaakt. Enkele weken na deze 
informatieavond kunnen geïnteresseerden zich 
inschrijven. Ongeveer een maand later zal de loting 
plaatsvinden.  
 
Dorpsquiz Landhorst 
Voor de inwoners van Landhorst zal op vrijdag 11 juni 
2010 weer een dorpsquiz georganiseerd gaan worden 
met de naam “Ik hou van Landhorst”. 
 
Vele jaren was de dorpsquiz een begrip in Landhorst op 
Koninginnedag. Nu zijn er enkele mensen van het 
Oranjecomité aangevuld met enkele enthousiaste 
jongeren, die het idee hebben opgepakt om deze 
gezellige dorpsquiz weer te gaan organiseren. Op 
vrijdag 11 juni aanstaande, om 20.00 uur in café-zaal 
Buitenlust in Landhorst gaat het spektakel beginnen. 
Iedereen vanaf 16 jaar kan zijn/haar team van 4 



personen aanmelden voor de dorpsquiz bij Anja van der 
Velden.  
 
Er kunnen maximaal 12 teams meedoen, meld je 
daarom zo snel mogelijk aan, want vol is vol. Graag de 
naam van het team, de namen van de teamleden, 
naam van de contactpersoon en zijn/haar e-mailadres 
doorgeven per mail naar anja.vd.velden@home.nl. 
Uiteraard is er ook publiek nodig om de teams aan te 
moedigen tijdens deze spannende avond, hiervoor is 
iedereen van harte uitgenodigd. Voor het winnende 
team is een ludieke prijs beschikbaar gesteld. In de 
week van 17 mei a.s. ontvangen alle inwoners van 
Landhorst een uitnodiging in de brievenbus. 
 
De organisatie is in handen van: Ron Engels, Anke 
Schilderink, Jels Toonen, Pieter Jacobs, Mariet  van 
Creij, Piet Hendriks, Ria Barten en Anja van der Velden. 
 
Landhorst Mooi 
Zaterdag 22 mei a.s. wordt weer de Landhorst Mooi 
dag georganiseerd. Tijdens de alweer 6e editie van 

Landhorst Mooi willen we de volgende zaken uitvoeren:  
 



- Schilderen van de stal in de Dierenweide. De verf 
en kwasten zijn al gekocht. 
 

- Er wordt kunstgras aangelegd in de Pannakooi op 
het voetbalveld. 
 

- Er worden weer houtsnippers aangebracht op het 
voetpad langs de voetbalvelden. 
 

- De Peelwerker krijgt een flinke onderhoudsbeurt. 
 

- Het bankje bij de Peelwerker krijgt nieuwe 
planken zodat men er weer veilig kan gaan 
zitten. 
 

We hopen dat velen van u mee komen helpen want 
zoals u ziet: er is heel wat te doen. De mensen die mee 
komen helpen komen samen om 13.30 uur bij de stal in 
de Dierenweide. Na afloop gaan we met z’n allen 
gezellig wat drinken in de Ontmoetingsruimte.  
 
Glasbak 
Regelmatig worden zaken die niet in de glasbak passen 
gewoon bij de glasbak achtergelaten. Dit kan best 
gevaarlijke situaties opleveren. We denken hierbij 
vooral aan kinderen. Daarom een verzoek aan allen. 
Heeft u glas of glaswerk dat te groot is en niet in de 
glasbak past, dan kunt u het materiaal eerst verkleinen  
en daarna in de glasbak gooien. Of u brengt het direct 
naar de milieustraat. Wij danken u voor uw begrip en 
medewerking. 
 
ALV 
Op 27 april 2010 hebben we tijdens onze druk bezochte 
Algemene Ledenvergadering kennis gemaakt met het 



nieuwe college van B&W. Het college bestaat uit 
burgemeester Marleen Sijbers (portefeuille omvat 
personeel en financiën), wethouder Willy van Erp 
(portefeuille Mens) en wethouder Jeroen Willems 

(portefeuille Ruimte). 
Tijdens de reguliere 
vergadering is 
afscheid genomen van 
de heer Jan Geurts. 
Jan heeft 9 jaar in het 
bestuur gezeten. In 
deze periode heeft Jan 
zich ook veel ingezet 
met veel hand en 

spandiensten. We willen Jan nogmaals van harte 
bedanken voor zijn bijdrage in het bestuur van 
Vereniging Peelbelang Landhorst. Als nieuw bestuurslid 
is mevrouw Ineke de Bruyn – Geene gekozen. We 
wensen haar veel succes toe.  
Leuk om te vermelden is dat voor aanvang van de 
vergadering zich een aantal nieuwe leden aangemeld 
hebben, waardoor de teller op 209 gekomen is.  
Hieronder volgt een korte samenvatting over de 
onderwerpen die door het college behandeld zijn: 
 
Stand van zaken MOB Complex Boompjesweg? 
Er is een intentieovereenkomst getekend met de provincie over 
de overname van het MOB Complex aan de boompjesweg. Een 
voorwaarde hiervan is dat het MTM onderdak geboden wordt en 
dat er verdere invulling gegeven wordt aan een regionaal 
agrarische bedrijventerrein. Een aantal weken geleden was er 
in het provinciehuis een presentatie over de plannen, helaas 
was de verantwoordelijke ambtenaar van Gemeente Sint-
Anthonis verhinderd. De overdracht is nog niet officieel 
afgerond omdat de provincie nog niet aan alle voorwaarden 
invulling gegeven heeft. 
 
Stand van zaken MOB Complex 2e Stichting? 



Het is een hele tijd stil geweest rondom de overname van het 
MOB Complex door Bronlaak. Onlangs is er weer contact 
geweest en men gaat nu kijken of er kansen zijn om deze 
locatie verder te ontwikkelen. Mocht dit negatief uitvallen dan 
zal ook dit MOB Complex naar alle waarschijnlijkheid 
teruggegeven worden aan de natuur. 
 
Stand van zaken Speeltoestellenbeleid? 
In November 2009 is er door de Gemeenteraad een bepaalde 
ambitie uitgesproken richting het College: “Zoek geld!”. Er 
wordt nu geïnventariseerd hoe de speelplaatsen verder 
ingericht kunnen worden, de speeltoestellen moeten aangepast 
zijn aan de doelgroep. Ook de “informele” speelplaatsen komen 
aan bod. 
 
Kwaliteit wegen bebouwde kom Landhorst? 
De kwaliteit van de wegen in de bebouwde kom Landhorst is 
onlangs ook al aan bod gekomen tijdens het gesprek in de 
ontmoetingsruimte met ??? De Gemeente is op diverse plaatsen 
bezig met wegenbeheer, dus op dit moment er actief in de 
wegen. De Gemeente moet nog beoordelen wanneer Landhorst 
precies aan de beurt is, de correcte datum wordt nog 
gecommuniceerd richting het bestuur van Vereniging 
Peelbelang Landhorst. 
 
Voortgang bouwplannen in Landhorst? 
In Landhorst-Oost is zeker nog voor 2 tot 4 jaar ruimte voor 
uitbreiding. De Gemeente is verder in intensief overleg met 
Vereniging Peelbelang Landhorst hoe we daarna verder kunnen 
met de uitbreiding van Landhorst. 
 
Aanpak Wildcrossers? 
Burgemeester Marleen Sijbers:  
Er is hierover contact geweest in het politieoverleg. In 2010 
wordt een grote actie op poten gezet met medewerking van 
Politie, Marechaussee en aangrenzende gemeentes. Toch is er 
het verzoek vanuit Politie om dagen, tijdstippen, vertrekpunten 
en/of verzamelplaatsen door te geven.  
 
Algemeen verlichtingsplan? 



LED Verlichting wordt door de Gemeente beoordeeld. Op het 
moment armaturen vervangen moeten worden dan wordt LED 
verlichting zeker overwogen. 
De Gemeente is op bezoek geweest in de gemeente Bernheze 
en heeft daar een aantal mogelijkheden van verlichting 
bekeken. Opvallend vond men dat LED verlichting aanzienlijk 
minder “strooilicht” geeft. 
 
Dubbele armaturen bij De Quayweg? 
De afschrijvingstermijn van de armaturen bedraagt 20 jaar. 
Wanneer de armaturen in Landhorst vervangen mogen worden 
heeft men zo niet paraat en men komt daar nog op terug. Bij 
het vervangen van armaturen zal er ook voor de Quayweg naar 
een passende oplossing gekeken worden. 
 
Lamp bij MENOS? 
De Gemeente heeft een aantal test gedaan en daaruit 
geconcludeerd dat de lamp bij MENOS wel degelijk aangesloten 
is op het openbare lichtnet. Dhr. Gerard Willems is ervan 
overtuigd dat de lamp nog steeds door MENOS betaald wordt, 
misschien heeft de Gemeente gekeken naar de verkeerde 
lamp? De lamp welke door MENOS betaald wordt is de lamp 
welke bij het fietsenrek staat. De Gemeente gaat dit nogmaals 
beoordelen. 
 
Ervaring LED verlichting op De Quayweg ter hoogte van “de 
Waterval”? In eerste instantie zijn deze aangebracht als een 
pilot-project bij een te lage verwerkingstemperatuur. 
Op dit moment brandt er maar liefst één van alle aangebrachte 
knipperlichten. Vereniging Peelbelang Landhorst is er van 
overtuigd dat deze lampen werkelijk een uitkomst zijn als ze 
werken en verwacht dan ook dat er weer knipperlichten 
aangebracht worden in deze bocht. 
   
 
 
 
 
 



Vrijwilligers / Dierenweide ‘De Vrije Loop’ 
Tijdens de ALV van Vereniging Peelbelang Landhorst  
heeft de heer Piet van den Berg laten weten te gaan 

stoppen met zijn 
werkzaamheden voor 

de Dierenweide. Piet 
heeft vele jaren de 
financiën en samen 
met anderen het 
reilen en zeilen van 
De Dierenweide 
bewaakt. Piet zorgt 
sinds de oprichting 
van “De Dierenweide” 
(1995) met zijn 
verhalen over de 
dieren in de 
Dierenweide voor een 
welkome afwisseling 

in de ALV van Vereniging Peelbelang Landhorst. We 
willen Piet van den Berg dan ook van harte bedanken 
voor zijn inzet namens iedereen die genoten heeft van 
de mooie Dierenweide.  
 
Al die jaren heeft Piet dit natuurlijk niet alleen gedaan. 
Ook Mies van de Ven en Marco Nillesen zijn zeer 
belangrijk voor de gang van zaken omtrent De 
Dierenweide. En gelukkig heeft sinds onze vorige 
oproep al één nieuwe vrijwilliger zich aangemeld, 
namelijk de heer Wim Thijs. We hopen dat dit het begin 
is van een nieuwe aanwas van vrijwilligers, voor zowel 
de Dierenweide als het onderhoud van het groen in 
Landhorst. Wie zich geroepen om mee te helpen kan 
zich melden bij Mies van de Ven, telefoon 478704. Als u 
tijdens een wandelingetje langs De Dierenweide Mies 



ziet kunt u hem ook eens vragen wat de 
werkzaamheden inhouden.  
 
Als u de Dierenweide wilt ondersteunen kunt u ook 
Vriend worden van de Dierenweide. Jaarlijks wordt dan 
€ 10,00 geïncasseerd waarmee u bijdraagt aan het 
welbevinden van onze dieren.  
  
 
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 enkel data aan u doorgeven:  
 
Nieuwjaarsontmoeting 2011  
De Nieuwjaarsontmoeting van 2011 is op zondag 2 
januari 2011. Noteert u deze datum in uw (verenigings) 
agenda. 
 
65e Algemene Ledenvergadering  
Komend jaar zal de 65e ALV van Vereniging Peelbelang 
Landhorst gehouden worden op dinsdag 22 maart 
2011. 
 
Werkgroep Plein 65 
Deze werkgroep gaat bekijken hoe het plein voor de 
kerk kan worden verbeterd. Niet alleen verharden voor 
een multifunctioneel gebruik, maar ook de groene 
uitstraling behouden. Heeft u hier ideeën over laat dat 
dan weten! Mail naar: plein65@peelbelang.nl  
 
 
 



 
 
Werkgroep Landhorst 75 
Deze nieuwe werkgroep is op 10 mei 2010 opgericht 
door het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst. 
De werkgroep gaat de jubileumactiviteiten 
voorbereiden die horen bij het 75-jarig bestaan van 
Vereniging Peelbelang Landhorst en Landhorst in 2020. 
Een goed voorbeeld hierbij is het 50-jarig bestaan in  
1995. 
 
Daarnaast heeft deze werkgroep de opdracht om 
samen met de inwoners van Landhorst en betrokken 
partijen een discussie te voeren over de toekomstvisie 
van Landhorst voor de komende decennia. Hierin 
worden leefbaarheid en behouden van voorzieningen 
leidend.  
 
Piet bedankt! 
Tijdens een goed georganiseerde Koninginnedag is Piet 
Hendriks extra in het zonnetje gezet. Dit omdat Piet 
zich 43 jaar ingezet heeft voor de viering van 
Koninginnedag. Piet heeft aangegeven hier mee te 
stoppen. Wij willen namens iedereen Piet van harte 
bedanken voor zijn inzet en tijd.  

 



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.  
 
 
 
Vriend worden van de Dierenweide  
Wilt u Vriend van de Dierenweide worden dan kunt u 
onderstaand strookje ingevuld afgeven bij mevrouw 
Monique van Daal, Heistraat 8. 
 

Geeft zich op als Vriend van de Dierenweide “De Vrije Loop”. 
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