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Voorwoord

Met de Nieuwsbrief willen we u informeren over ontwikkelingen
in Landhorst. Als u informatie heeft die interessant is voor
inwoners uit Landhorst kunt deze informatie sturen naar
info@peelbelang.nl. Als u liever iets op papier zet en dat wilt
afgeven dan kan dat natuurlijk ook. U kunt uw reactie dan in de
bus doen bij iemand van het bestuur van VPL of bij Heistraat
12. Op verzoek van werkgroep MACE staat het verslag van de
bijeenkomst van 19-11-21014 volledig opgenomen in deze
Nieuwsbrief. Ook staat de uitslag van de tijdens die avond
gehouden enquête in deze Nieuwsbrief.
Namens het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst
wensen wij u een fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015!

Ingrijpende veranderingen Ontmoetingsruimte

Het bestuur van Stichting LOL wil u graag informeren over
enkele ingrijpende veranderingen rondom De
Ontmoetingsruimte. Onlangs heeft Nel Nap haar taken als
coördinator en aanspreekpunt voor de vrijwilligers vanwege
gezondheidsproblemen moeten neerleggen. We bedanken Nel
hartelijk voor haar inzet en wensen Nel een heel goed herstel
toe.
Helaas hebben we op 18 december afscheid moeten nemen van
Peggy Kuijpers. Peggy heeft vanuit Pantein zich een aantal
jaren als steunpunt coördinator volop ingezet om diverse
activiteiten in de Ontmoetingsruimte te organiseren. Door
diverse activiteiten, uitstapjes en de avond wandel 3-daagse
hebben vele mensen hiervan kunnen genieten. We bedanken
Peggy van harte voor haar inzet en wensen haar veel succes
toe met haar nieuwe uitdaging de “Huuskamer”.
Tot slot heeft het bestuur moeten besluiten om, in goed overleg
met de familie Baltussen uit De Rips, het Servicepunt bij de
Ontmoetingsruimte te sluiten. Er werd te weinig gebruik van
gemaakt. Bij het uitruimen van het Servicepunt is met het
overhandigen van een mooi bloemetje aandacht geschonken als
blijk van waardering We willen hen van harte bedanken voor
hun ondersteuning en het op orde houden van de voorraad van
het Servicepunt. Door deze ontwikkelingen zijn we op zoek
naar een coördinerend vrijwilliger voor De Ontmoetingsruimte.
Heeft u interesse om dit op te pakken dan kunt u dat
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doorgeven bij Karel van der Velden, Heistraat 12 of via e-mail:
k.vd.velden@peelbelang.nl

OPROEP: Stichting Dorpshuis de Stek zoekt
vrijwilligers.

Dorpshuis de Stek is het middelpunt waar verenigingen en
instellingen elkaar kunnen ontmoeten en waar diverse
activiteiten kunnen worden georganiseerd voor de eigen
verenigingen maar ook vaak voor overige belangstellenden.
Echter, een dorpshuis dient ook schoon gehouden te worden,
ook dienen de voorraden in de gaten te worden gehouden en
ook de agenda voor de bezetting heeft de nodige aandacht
nodig. Dorpshuis de Stek is dringend op zoek naar een 2- tal
vrijwilligers/sters welke tegen een vrijwilligers vergoeding
bereid zijn om de bevoorrading bij te houden, agenda te
beheren en om te zorgen dat alles er netjes uitziet. De
werkzaamheden omvatten enkele uren per week.
Hebt u interesse neem dan contact op met onze secretaris Mw.
Mariet van Creij mail mp.creij@home.nl of met onze voorzitter
de heer Willie Geurts telefoon 06-29081878.
Wij wensen u allen een goede jaarwisseling en een heel fijn
2015 toe. Bestuur Dorpshuis de Stek.

Landhorst Mooi

Op zaterdag 27 september is door het bestuur van VPL
Landhorst Mooi georganiseerd. Vrijwilligers en leden van het
bestuur van VPL zijn die ochtend aan de slag gegaan. Met de
gemeente was al vooraf gecommuniceerd dat ze al wat
voorwerk zouden doen, en een paar nieuwe bankjes zouden
regelen. Ook kregen we van de gemeente een busje met
uitrusting ter beschikking. We hadden dus gelijk alles bij elkaar,
heggenschaar, kettingzaag, bezems, schoppen enz. enz.. Als
eerste hebben we, na een kopje koffie, 2 bankjes vervangen bij
de dierenweide. De nieuwe bankjes waren zwaar, maar met
behulp van een pompwagentje van Vic ging het heel goed om
ze te plaatsen. We hebben ook een betonnen bankje opgeruimd
omdat dit te slecht was om op te zitten, een ander betonnen
bankje hebben we verplaatst. De mooie nieuwe bankjes staan
daar nu, ga er maar eens lekker op zitten en geniet van het
uitzicht. Wij hebben ze meteen alvast voor u getest, uiteraard
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weer met een kopje koffie. Daarna hebben we het terreintje bij
de voetstappen even goed aangepakt. De heg gesnoeid, en
alles bij geveegd. Het was toen alweer 12:30 uur en we vonden
het genoeg geweest. We sloten de ochtend nog af met
natuurlijk…… een kopje koffie. Na de middag is het pad achter
bij het voetbalveld met een bosmaaier gesnoeid. De gemeente
had ondertussen ook wat toezeggingen gedaan, en die hebben
gezorgd voor nieuwe planken op het bankje hoek Heistraat,
Kerkstraat. De heg bij De Quayweg is door hen gesnoeid. Ook
had de buitendienst van onze gemeente de beukenheg bij de
Voetstappen alvast voor ons afgetopt zodat wij niet met ladders
aan de slag hoefden. Het ziet er weer netjes uit in Landhorst.
Volgend jaar gaan we weer met de zelfde frisse moed aan de
slag, hopend dat er weer een flink aantal vrijwilligers komen
om te helpen. Wanneer iemand tussentijds iets ziet waarvan hij
of zij vindt dat dit wellicht iets is voor de Landhorst Mooi dag,
meld het dan aan op: landhorstmooi@peelbelang.nl Of spreek
iemand van het bestuur van Peelbelang aan.

WEEK VAN DE GOEDE
DOELEN

In 2014 hebben we in Landhorst
voor het eerst alle landelijke
collectes gebundeld in één
gezamenlijke collecte onder de
naam: ‘Week van de Goede Doelen’.
Met veel succes hebben ongeveer
veertig vrijwilligers deze collecte uitgevoerd. Het enthousiasme
was groot en dankzij de steun van u is de collecte bijzonder
geslaagd. De opbrengst was relatief hoger dan voorheen. Bijna
95% van de Landhorstse bevolking heeft meegedaan, waarvoor
hartelijk dank.
In een gezamenlijk overleg met de dorpen uit de gemeente Sint
Anthonis is besloten om in 2015 de collecte uit te voeren in de
week van 29 maart tot 5 april.
De gemeente Boxmeer collecteert ook in deze week, waardoor
de collecte publicitair nog meer accent krijgt.
Wij hopen dat Landhorst dit initiatief ook in 2015 goed ontvangt
en met een gulle gift de doelen ondersteunt.
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Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met:
Maria van Bakel 0485-478460 of Pieter Jacobs 0485-478778.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte

Samen met enkele ambtenaren van de gemeente worden op dit
moment de voorbereidingen getroffen om dit plan aan u te
kunnen presenteren. Omdat het een ingrijpend plan is, worden
alle inwoners van Landhorst geïnformeerd over wat er precies
gaat gebeuren. In januari of februari 2015 ontvangt u hiervoor
een uitnodiging.

Werkgroep Mace

Verslag bijeenkomst informatieverstrekking inwoners
Landhorst en Venhorst op infoavond d.d. 19 november
2014.
Op deze bijeenkomst waren 185 personen aanwezig.
Bij binnenkomst ontving iedereen een informatie mapje met
onderwerpen voor vanavond.
Genodigden op deze avond waren:
• Inwoners van Landhorst en Venhorst
• Deelnemers Werkgroep MACE mestverwerking
• Raadsleden gemeente Sint Anthonis
• Wethouder Roos Aben – gemeente Sint Anthonis
• Angelique Hermens – gemeente Sint Anthonis
(toehoorder)
• Hans van Dommelen – urgentieteam (gespreksleider)
• Jack van Dijck, Geert Verstegen en Loes Mooren –
urgentieteam
• Henk Jans – adviseur gezondheid – GGD
Dit verslag is een verkorte versie, het volledige verslag inclusief
vragenlijst en uitslag enquête kunt u terug vinden op
www.peelbelang.nl
Inleiding.
Het doel van deze avond was informatieverstrekking van
Werkgroep MACE mestverwerking aan de inwoners van
Landhorst en Venhorst. Huub Rijkers opent de avond en heet
iedereen welkom namens Werkgroep MACE mestverwerking.
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Deze Werkgroep verzamelt informatie en deelt deze informatie
met de dorpen. Wat eenieder met de informatie doet is aan
henzelf, de Werkgroep bepaalt niet of MACE wel of geen goed
initiatief is. Door voorzitter worden de huidige
overlegstructuren nog even uitgelegd.
Als 1e : Werkgroep MAC mestverwerking.
De Werkgroep MACE mestverwerking had als taak: “Alle feiten
op een rij krijgen over regelgeving, procedures en mogelijke
gezondheidsrisico’s, om zodoende de bewoners op basis van
feiten een gewogen beslissing te kunnen laten nemen”. Tevens
hebben we als taakstelling het informeren van bewoners over
de stand van zaken. Voorbeeld hiervan was de info avond op 3
juli jl. In de Werkgroep zitten inwoners uit Landhorst en
Venhorst. Op verzoek van de klankbordgroep fungeert de
Werkgroep nu als een soort achterban voor de klankbordgroep.
In deze werkgroep zitten nu: Mientje Emons Ermers, Nicole
Smits, Bets van den Broek, Ton van den Berg, Roy Aalbregt,
Piet Hein Swinkels, Wim Lucas, Willy Smits, Ton Thijssen, Ruud
Nap, Giel Dekkers (per 29-11-2014 gestopt), Chris Geene,
David Driessen, Johan van Duijnhoven en Nico Donkers uit
Venhorst en Huub Rijkers.
Als 2e Klankbordgroep.
In de klankbordgroep wordt tussen de deelnemers informatie
uitgewisseld, inhoudelijke discussie gevoerd en er kunnen
afspraken worden gemaakt over voor de klankbordgroep
relevante zaken. De klankbordgroep helpt het bevoegd gezag
om een beeld te krijgen van wat er allemaal speelt in
verschillende achterbannen. De klankbordgroep helpt het
bevoegd gezag te komen tot een goede
afweging/standpuntbepaling over de aanvraagvergunning van
MACE.
In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers vanuit
Werkgroep MACE mestverwerking welke Landhorst en Venhorst
vertegenwoordigen dit zijn: Johan van Duijnhoven en Nico
Donkers vanuit Venhorst en voor Landhorst Piet Hein Swinkels,
Nicole Smits, Mientje Emons Ermers, Chris Geene en Huub
Rijkers, indien werk en tijdstip van vergaderen dit toelaat zijn
hierin ook David Driessen en Willy Smits vertegenwoordigd. In
de klankbordgroep worden wij de burgers genoemd. In de
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klankborgroep zitten ook vertegenwoordigers van
urgentieteam, GGD, gemeente, MACE,
omgevingsdienst/Provincie, MVLvC.
Als 3e hebben we ook nog het overleg “burgers”.
Dit zijn de burgers welke ook in de klankbordgroep zitten, deze
hebben samen overleg over punten welke in het
klankbordgroepoverleg en in de Werkgroep MACE
mestverwerking worden besproken, hierbij zijn gemeente,
MACE, GGD, omgevingsdienst en MVLvC niet
vertegenwoordigd. Bij dit overleg is ook het urgentieteam
aanwezig.
Het programma.
Onder leiding van de gespreksleider de heer Hans van
Dommelen wordt dan de avond voortgezet. Hans neemt het
programma door.
Terugblik bijeenkomst 3 juli.
De heer Geert Verstegen van het urgentieteam blikt kort terug
op de bijeenkomst van 3 juli.
Stand van zaken nu.
De heer Jack van Dijck van het urgentieteam doet verslag van
de stand van zaken m.b.t. de procedure. Ook geeft Jack aan
dat alle gesprekken tot nu toe zijn gebaseerd op de aanvraag
zoals deze in april is ingediend. Door Jack wordt ook vermeld
dat de MER aanmeldingsnotitie door MACE op dat moment nog
steeds niet is ingediend, verwachting is dat dit eind
november/begin december zal geschieden. Het kan zijn dat de
nieuwe aanvraag afwijkt van de eerdere aanvraag in april. Alle
betrokkenen welke bij de 1e aanvraag reacties hebben gegeven
zullen dan opnieuw gevraagd worden naar de nieuwe aanvraag
te kijken. Dit geldt dus voor GGD, Mobilisation, Waterschap en
klankbordgroep. De reacties van de klankbordgroep hoeven
niet perse volledig overeen te stemmen, alle reacties worden
verwerkt en krijgen een plek.
Bezoek fabriek Izegem en misverstand met
Gedeputeerden Johan van den Hout.
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Door Huub Rijkers wordt in het kort verslag gedaan van het
bezoek aan de fabriek in Izegem en over het misverstand wat
er geweest is met Gedeputeerden de heer Johan van den Hout.
Traject gemeente.
Door wethouder Roos Aben worden enkele zaken vanuit de
gemeente toegelicht. Wethouder Aben geeft aan dat de
gemeente niet het bevoegd gezag is van de aanvraag maar dat
de provincie dit is. De gemeente geeft een advies aan de
provincie (Verklaring van Geen Bedenkingen, ook wel VvGB),
alle zaken welke hierin staan neemt de provincie zeer serieus
en in overweging. Ook de zorgen van de Werkgroep over de
tweespalt in het dorp worden door de gemeente zeer serieus
genomen. Zodra er meer bekend is over de aanvraag zal er een
gemeentegesprek plaatsvinden, daarbij zijn alle burgers ook
van harte welkom en is ook de mogelijkheid om in te spreken.
Cumulatie.
Jack geeft aan wat cumulatie is. Cumulatie is een
opeenstapeling van iets. Iets kan bijvoorbeeld geur, verkeer of
fijnstof zijn. Veel geluiden van burgers uit Landhorst gaan over
cumulatie. Het urgentieteam pakt dit traject ook op. Dit wordt
op 2 manieren opgepakt:
1. Via traject MACE.
2. Via traject voor een gebied rondom Landhorst.
De gemeente heeft eerder aangegeven achter deze aanpak te
staan.
Hoe nu verder met de klankbordgroep?
Zoals eerder aangegeven wordt in de klankbordgroep tussen de
deelnemers informatie uitgewisseld, inhoudelijke discussie
gevoerd en er kunnen afspraken worden gemaakt over voor de
klankbordgroep relevante zaken. Zo is door de burgers uit de
klankbordgroep een conceptvoorstel gemaakt met voorwaarden
voor de eventuele vergunningverlening. Deze voorwaarden nee,
tenzij of ja, mits worden in de loop van de tijd verder ingevuld
en /of aangevuld. Deze voorwaarden moeten juridisch
verankerd worden en de afspraken moeten procesmatig
vastgelegd worden. Het urgentieteam zet hiervoor juristen in
uit hun netwerk.
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Er wordt aangegeven dat mogelijk in de toekomst een huisaan-huis enquête wordt rondgestuurd. Dit dient echter in de
Werkgroep nog nader besproken te worden.
Door Geert wordt ook aangegeven dat mensen die principieel
tegen de komst van de mestverwerkingsfabriek zijn zich
kunnen organiseren via Stichting Mens, Dier en Peel. Hiervoor
kun je je aanmelden via het mailadres info@mensdierenpeel.nl
onder vermelding van MACE.
Door Mens Dier en Peel is later echter aangegeven dat
aanmelden alleen per groep kan. Om je als groep aan te
melden kun je je eerst op site www.stopmestfabriek.nl
aanmelden.
Vragen.
Na afloop van de presentaties wordt de mogelijkheid gesteld
om vragen te stellen. Daar waar mogelijk worden deze door de
inleiders direct beantwoord.
Tijdens de pauze is de vraag gekomen om een
enquêteformulier in te vullen. Ook was het mogelijk om hierop
vragen te vermelden.
De vragen en antwoorden van beide mogelijkheden, en ook de
uitslag van de enquête worden vermeld op de site van
www.peelbelang.nl
Sluiting.
Voorzitter van de Werkgroep Huub Rijkers sluit de avond af en
bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng. Nogmaals wordt
door Huub aangegeven dat alle informatie terug te vinden zal
zijn op www.peelbelang.nl

Uitslag enquête bijeenkomst Landhorst 19-11-2014:
Bijlage II: Uitslag enquête bijeenkomst Landhorst/Venhorst
Datum: 19 november 2014
Totaal aanwezig op de bijeenkomst: 185 personen

9

Stelling 1: Over de komst van MACE denk ik het volgende:
Ko m s t M AC E
Ja, prima
Ja, mits ...
Nee, tenzij ...
Nee
To ta a l

La n d h o rs t Ve n h o rs t Ni e t b e k e n d To ta a l
18
1
19
32
4
1
37
8
1
9
70
17
2
89
128
23
3
15 4

Vo o rwa a rd e n
La n d h o rs t Ve n h o rs t Ni e t b e k e n d
Verkeersveiligheid
19
1
Geen (extra) overlast emissies
15
3
Gezondheid meten/geborgd
13
1
Sancties (bijv. boete of sluiting)
8
3
Monitoring systemen/uitstoot
4
1
Compensatie imagoschade
3
Openheid
1
1
Waterkwaliteit geborgen
1
1
Cumulatie
2
Goed calamiteitenplan
2
Planschade vooraf geregeld
2
Aanspreekbaar
1
Geen 2e mestfabriek
1
Werkgelegenheid naar lokale mensen
1
Landschappelijke inpassing
1
-

To ta a l
20
18
14
11
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Indien “Ja, mits” of “Nee, tenzij” is ingevuld. Wat zijn volgens u de 3
belangrijkste voorwaarden?
Stelling 2: De burgers uit de klankbordgroep moet blijven praten met MACE
en overheden.
Kl an k b o rd g ro e p d o o rg a a n ?
Ja
Nee
Niet ingevuld
To ta a l

La n d h o rs t Ve n h o rst Ni e t b e k e n d To ta a l
116
17
3
13 6
7
4
11
5
2
7
128
23
3
15 4

51e Kermis Landhorst.

Net als vorig jaar toen we de 50e kermis konden vieren was ook
de 51e editie een bijzondere. Op het allerlaatste moment
konden we samen met de exploitant een volwaardige kermis
vieren. Jong en oud hebben weer kunnen genieten van de
kermis. We zijn blij dat ook dit jaar het WAC weer bereid was
ons hierin financieel te ondersteunen. Het Platform
Gehandicapten Sint Anthonis pakte flink uit met een erg goed
georganiseerd muzikaal spektakel op zaterdagmiddag voor
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mensen met een beperking. Samen met de hulp van veel
Landhorstse vrijwilligers kan de organisatie terug kijken op een
onvergetelijk evenement. Organisatie en vrijwilligers bedankt
voor jullie inzet en wie weet volgend jaar weer zo’n mooi
evenement!

Fietscrossbaan Landhorst Oost

Een aantal jaren gelden is in Landhorst Oost, in overleg met de
gemeente en het bestuur van VPL, door een flink aantal
enthousiaste vrijwilligers deze baan aangelegd. Zodoende kon
de jeugd in een veilige omgeving hun energie goed kwijt. Met
het verlopen van de jaren zijn ook een aantal crossers van het
eerste uur ouder geworden en begonnen de eerste
crossbrommers het baantje te gebruiken. De overlast die
hierdoor ontstond was aanleiding voor omwonenden en
gebruikers van het crossbaantje in Landhorst Oost om hun
ongenoegen te uiten aan het bestuur van VPL. Afgelopen
maanden is met de betrokkenen afgesproken hoe er met deze
voorziening omgegaan wordt. Het bestuur van de buurt
Landhorst Oost houdt samen met omwonenden en ouders van
de crossers een oogje in het zeil. Zodoende zal het lukken om
deze voorziening te gebruiken waar ze voor bedoeld is.

Tweede kerstdag 2014 - KERSTCONCERT in
Landhorst

Tweede Kerstdag 26 december is het weer zover. Het jaarlijkse
kerstconcert zal dan in gemeenschapshuis “De Stek “ in
Landhorst plaatsvinden. Met medewerking van vele
muzikanten, zangers en zangeressen, en met ook de vele
vrijwilligers achter de schermen hopen we er weer een mooie
kerstochtend van te maken. Er zullen bekende maar ook
nieuwe kerstnummers ten gehore worden gebracht door de
fanfare, de slagwerkgroep, popkoor ZIP, de blokfluitleerlingen
en de leerlingen van de fanfare. De toegang is wederom gratis
en de zaal zal rond 10.00 uur open gaan. Om 10.30 uur gaan
we met het concert beginnen. Tussendoor is er nog een keer
een korte pauze en de verwachting is dat we rond de klok van
13.00 uur afsluiten. Namens alle deelnemers nodigen wij jullie
graag uit en bent u van harte welkom!
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Contributie Vereniging Peelbelang Landhorst

Volgens de regels van de Europese incasso is een incassant
verplicht om voor iedere incasso die gaat plaatsvinden een
vooraankondiging naar de debiteur te sturen. Via deze
nieuwsbrief willen wij u dan ook informeren dat de contributie
2014 voor het lidmaatschap van Peelbelang zal worden geïnd
voor 31 december 2014.

Uitnodiging
Nieuwjaarsontmoeting 4 januari 2015

Graag nodigen we u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting. De
laatste jaren zien we dat steeds meer mensen deze
bijeenkomst bezoeken. Doordat we het programma de laatste
jaren aangepast hebben vinden veel mensen het een heel
mooie gelegenheid om elkaar de beste wensen te wensen voor
het nieuwe jaar. Dit gebeurt onder het genot van een hapje en
een drankje. Ook dit jaar is het programma weer erg
gevarieerd en is er voor jong en oud iets te zien en horen. In
willekeurige volgorde geven we graag een opsomming van de
onderwerpen die aan bod komen:

Kampioenen
Geluiden uit de Peel
Piloot
ZIP
Carnaval 2015
Vrijwilligers naar Malawi
Goede doelen
Wandelen in Tibet

We hebben dank zij de deelnemers weer een erg mooi en
gevarieerd programma.
De Nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in De Stek en start om
11:00 uur. Het programma duurt tot ongeveer 13:30 uur.
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