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Landhorst 70

2015 is een bijzonder jaar voor Landhorst. Niet alleen bestaan
ons dorp en Vereniging Peelbelang 70 jaar maar er zijn nog
andere organisaties die een jubileum vieren. Jeugdvereniging
“De Karekieten” en Carnavalsvereniging “De Peelleuters”
bestaan 40 jaar. Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst viert dit
jaar hun 30 jarig bestaan en Joekskapel “Stil ‘s” bestaat 22
jaar. Maar wist u bijvoorbeeld dat we alweer 60 jaar elektriciteit
hebben in Landhorst? Of dat Ajola 55 jaar geleden opgericht is?
Bij deze en vele andere weetjes wordt zondag 28 juni 2015 stil
gestaan tijdens het dorpsfeest dat dan gehouden wordt. Samen
met deze Nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging om naar dit
dorpsfeest te komen. Een groep vrijwilligers heeft afgelopen
maanden zich ingezet om een mooie dag te organiseren voor
jong en oud. We hopen u alle te mogen begroeten tijdens deze
speciale dag.

Verenigingenavond

De verenigingenavond wordt voortaan 4 keer per jaar
georganiseerd. Echter door de drukke periode rondom
“Geluiden uit de Peel” en de extra bijeenkomsten over de
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst en basisschool
“De Vlieger” waren voor het bestuur van VPL aanleiding om de
verenigingenavond niet in het 2e kwartaal van dit jaar te
houden. De eerstvolgende verenigingenavond wordt gehouden
in september aanstaande. Betrokkenen ontvangen tijdig een
uitnodiging.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte

Afgelopen maanden hebben de inwoners van Landhorst, tijdens
enkele bijeenkomsten, zich laten informeren over het project
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Landhorst (KORL). Ook kon
men ideeën geven en meedenken over de prioriteiten binnen
dit plan. De projectgroep is nu aan zet. Zij gaan met de ideeën
en prioritering hiervan aan de slag. De planning is dat na de
zomer van dit jaar gestart wordt met de uitvoering van dit
project.
Ondertussen zijn medewerkers van de gemeente aan het
inventariseren waar extra middelen gevonden kunnen worden.
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Dat betekent dat we mogelijk meer van de reeds besproken
plannen kunnen uitvoeren.

ALV

De notulen van de 69e algemene ledenvergadering gehouden
op 24 maart 2015 staan binnenkort op de site. Tijdens deze
avond werd door aanwezigen opgemerkt dat wanneer men met
bedrijfsauto’s/aanhangers met daarop naam of logo bedrukt
van een bedrijf geweerd wordt bij de milieustraat. Navraag bij
de gemeente levert de volgende informatie op. De milieustraat
wordt geëxploiteerd door de organisatie Afvalinzameling Land
van Cuijk en Boekel. Zij huren mensen in van de IBN. Deze
mensen werken volgens de spelregels die afgesproken zijn.
Deze kunt u lezen op www.afvalaanbieden.nl. In deze
spelregels staat onder andere dat bedrijfsvoertuigen en
bedrijfswerktuigen worden geweigerd.

Geluiden uit de Peel

Het zal u niet ontgaan zijn. Dit jaar bestaat Landhorst 70 jaar.
Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting werd al duidelijk dat hier in
2015 uitgebreid bij stil gestaan wordt. Een evenement is al
enkele jaren geleden aangekondigd: de muzikale
theaterproductie Geluiden uit de Peel. Ongeveer 100
vrijwilligers zijn geruime tijd bezig geweest met het treffen van
de voorbereidingen. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit
evenement kijkt met heel veel trots en plezier terug op de
climax van Geluiden uit de Peel: de 5 uitverkochte uitvoeringen
en alleen maar lovende en enthousiaste reacties van de
bezoekers. Naast het spel, dans, zang en muziek waren de
bezoekers verrast over de manier waarop men mee
teruggenomen werd in de tijd. Niet alleen het prachtige
dorpsplein zorgde hiervoor, ook het stuk nagebootste
Peellandschap overtrof de stoutste verwachtingen.
Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan
Geluiden uit de Peel heeft er voor gezorgd dat Landhorst deze
geweldige prestatie in gouden letters kan bijschrijven in haar
geschiedenis.

Basisschool De Vlieger
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Afgelopen jaar werd omdat te weinig kinderen gebruik maakten
van peuterspeelzaal Dikkie Dik deze gesloten. In november
2014 is een eerste overleg geweest met de (toekomstige)
ouders van kinderen die gebruik (gaan) maken van basisschool
De Vlieger. Belangrijkste reden is een stevige daling van het
aantal leerlingen in de komende jaren. Dit ziet er voor de
komende jaren als volgt uit:
teldatum
1-10-2014
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018

schooljaar
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

OB
19
20
18
23
19

BB
46
31
27
17
20

totaal
65
51
45
40
39

De aantallen kinderen in deze tabel zijn gebaseerd op
geboortecijfers en niet persé de aantallen kinderen die ook echt
naar De Vlieger gaan. In de praktijk betekent dit dat er minder
kinderen naar De Vlieger gaan. Het bestuur van stichting
Peelraam, waar basisschool De Vlieger onderdeel van vormt,
heeft onlangs naar aanleiding van deze ontwikkelingen, in een
2e overleg met de ouders, een voorgenomen besluit
aangekondigd om basisschool De Vlieger met ingang van het
schooljaar 2016-2017 te gaan sluiten. In dit overleg is ook
aangegeven dat op dit moment onderzocht wordt met welke
andere school binnen stichting Peelraam basisschool De Vlieger
gaat fuseren.
Tijdens de 2 genoemde bijeenkomsten met ouders werd ook
duidelijk aangegeven door de (overgrote) meerderheid van de
ouders dat het erg belangrijk is dat de kinderen uit Landhorst
zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik (blijven) maken van het
basisonderwijs. Dit zorgt ervoor dat deze kinderen samen
opgroeien en zodoende in de toekomst ook met elkaar kunnen
optrekken. Komende weken worden de ouders verder
geïnformeerd over de stappen die gezet worden.
Het bestuur van VPL heeft begrip voor de argumenten die aan
de basis liggen van dit besluit. Echter tegelijkertijd is het
bestuur van VPL van mening dat het sluiten van de basisschool
in Landhorst een zeer ingrijpende ontwikkeling is die de
leefbaarheid op een breed front raakt. Alles afwegend wil het
bestuur van VPL meedenken hoe te realiseren dat de kinderen
uit Landhorst zoveel mogelijk gezamenlijk naar één basisschool
kunnen blijven gaan.
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