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1. Welkomswoord. 
Dhr. Karel van der Velden heet iedereen welkom.  

2. Vaststellen agenda. 
Agenda wordt door aanwezigen akkoord bevonden. 

3. Notulen verenigingenavond 2010. 
Notulen worden door vergadering akkoord bevonden. Dhr. Karel van der Velden bedankt 
dhr. René Kuunders voor het opstellen hiervan. 

4. Nieuwjaarsontmoeting 2012. 
Een aantal weken geleden hebben een aantal belangrijke deelnemers bij elkaar gezeten met 
de vraag “brengt de Nieuwjaarsontmoeting nog datgene wat we ervan verwachten?”. 
De aanleiding hiervan is dat de indruk ontstaat dat de Nieuwjaarsontmoeting steeds minder 
leeft in het dorp. De 3 grote verenigingen (toneel / fanfare / carnavalsvereniging) gaan er 
vooral naar toe omdat men “er naar toe moet”, als je iedereen op de man af vraagt bestaat er 
toch wat minder animo. Daarbij gaat de aanhang vaak mee, maar zodra de desbetreffende 
vereniging geweest is verdwijnt deze aanhang meestal ook. Ook het tijdstip en de setting van 
de bijeenkomst stonden ter discussie. Het kerstconcert wat georganiseerd wordt door de 
fanfare & slagwerkgroep Landhorst wordt een steeds grotere “happening”, de 
Nieuwjaarsontmoeting volgt dan weer op korte termijn. Zijn het tijdstip en dag nog wel goed 
en wil men nog wel op een dergelijke manier vermaakt worden? 
Uiteindelijk worden er 3 scenario’s voorgesteld waarop gestemd word: 

1) Nieuwjaarsontmoeting voor één jaar niet houden en werken naar een nieuwere vorm 
van de Nieuwjaarsontmoeting (0 stemmen) 

2) Over een aantal jaren de Nieuwjaarsontmoeting vervangen door iets anders ( 5 
stemmen) 

3) Dit jaar nog de Nieuwjaarsontmoeting houden in huidige vorm en volgend jaar 
nadenken over iets anders (9 stemmen) 

Besloten wordt dat de Nieuwjaarsontmoeting deze keer nog in de huidige vorm gehouden 
wordt en dat de 3 belangrijkste deelnemers zelf werken naar een nieuwe vorm. Als 
voorbeelden worden al genoemd: op het plein barbecueën met een film, musical, tonprater, 
etc. Het zwaartepunt moet liggen op het “ontmoeten”.   

5. Mededelingen en st.v.z. door stichtingsbestuur “de Stek”. 
Dhr. Pierre Reijnen deelt mede dat de gebruikers van de Stek nog bijgepraat worden via de 
e-mail. Onlangs is er een oproep gedaan waar gevraagd werd om vrijwilligers die mee willen 
helpen aan het opknappen van de Stek. Het bestuur is positief verrast, circa 15 personen 
hebben zich hiervoor opgegeven. Het schilderen wil men begin volgend jaar doen zodat 
gebruik gemaakt kan worden van de subsidie via “NL-Doet”. 
Dhr. Arnold de Wit en dhr. Huub Rijkers hebben een rondgang gemaakt om vooral het kleine 
onderhoud te inventariseren, op dit moment worden enkele punten al aangepakt. De 
Gemeente is betrokken bij het onderhoudsplan: 

- Schilderwerk buiten 
- Voegwerk 
- Plateau bij nooduitgang podium 
- Dubbelglas in puien en deuren 
- Nieuwe vloerbedekking in diverse ruimtes 
- Nieuw plafond 
- Inbraakwerend maken 



Dhr. Stefan de Groot van de Gemeente coördineert deze werkzaamheden. Gebruikers 
kunnen op enig moment hinder ondervinden van de werkzaamheden, waarvoor bij voorbaat 
excuses. De huurprijs is aangepast per 2013, deze wordt geïndexeerd op de gemiddelde 
consumentenprijsverhoging, dit is al meer dan 10 jaar niet meer gebeurt. Tevens zullen de 
prijzen voor consumpties opnieuw beoordeeld en waarschijnlijk verhoogd worden. 
Dhr. Karel van der Velden vraagt hoe het sleutelbeheer geregeld is. 
Dhr. Pierre Reijnen reageert hierop dat de Stek nu het grootste gedeelte van de dag 
onbeheerd open stond. Per 1 Januari 2012 krijgen de gebruikers een sleutel en is men er 
zelf verantwoordelijk voor dat de Stek op slot is. De Stek zal dus niet meer onbeheerd open 
zijn. Het bestuur zal er wel voor zorgen dat de verwarming aan staat. 

6. Dorpsvisie. 
Dhr. Karel van der Velden schets de grote lijn van de voortgang van de dorpsvisie. Vorig jaar 
is op deze avond reeds besproken dat er een dorpsvisie geschreven zal gaan worden. De 
bevolkingskrimp / -groei verlangt dit ook. De samenstelling van de bevolking veranderd en de 
voorzieningen gaan anders wegen op de begroting (als voorbeeld hiervan de hierboven 
genoemde prijsverhoging van de Stek). Dit alles wordt op dit moment verwerkt in de 
Dorpsvisie. Er zijn wat momenten geweest waarin de projectgroep (van o.a. het bestuur van 
Vereniging Peelbelang Landhorst) bijeengeweest zijn en er zijn gesprekken geweest met de 
Gemeente. Waar en hoe dan ook zal het wenselijk zijn dat de basisschool en de Stek 
samengaan in één gebouw. Het bestemmingsplan geeft nu aan dat er nog ca 20 woningen 
gebouwd kunnen worden. Een nieuw bestemmingsplan vormt ook een aanleiding om de 
dorpsvisie te schrijven. Tijdens de jaarvergadering zullen verschillende scenario’s 
gepresenteerd worden waarna de Landhorster bevolking hun mening hierover kan geven. 
Kom dus naar deze avond ook al is men geen lid. 
Dhr. Piet Janssen vraagt of er rekening gehouden is met de vergrijzing. 
Dhr. Karel van der Velden reageert hier bevestigend op en vult aan dat ook de huizenmarkt 
op dit moment compleets anders is dan bijvoorbeeld 18 maanden geleden. Vereniging 
Peelbelang Landhorst zal via de Werkgroep Woningbouw Landhorst dan ook een nieuwe 
enquête houden om de woningbouwbehoefte te peilen zodra men daar reden toe ziet.  

7. WVTTK. 
Mevr. Corry Schilderink: Mevr. Schilderink is nu een jaar of 10 lid van het Platform 
Gehandicapten Sint Anthonis. Steeds meer bestuursleden worden oud en willen stoppen 
waardoor er een behoefte is aan nieuwe leden. Als er mensen zijn die hierin interesse 
hebben dan verneemt ze dat graag. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: Als dit verzoek ingediend wordt per e-mail zal VPL dit 
opnemen in haar nieuwsbrief. 
 
Dhr. Martha Willems: Haar telefoonnummer op de sheet staat verkeerd, ze is bereikbaar op 
hetzelfde telefoonnummer als dhr. Gerard Willems. 
Reactie dhr. Karel van der Velden: Graag reminder per e-mail sturen. 
 
Dhr. Karel van der Velden: Ajola en Stiching LOL organiseren weer een dienstenveiling op 
10 Juni 2012, verdere invulling volgt nog. Denk als vereniging alvast na over diensten die u 
aan kunt bieden. Dit jaar komt er ook een einde aan de geldigheid van diensten die gekocht 
worden. 

8. Sluiting 
Dhr. Karel van der Velden is blij met de opkomst van vandaag. Bedankt voor jullie inbreng en 
mochten er nog vragen zijn neem gerust contact op met één van de bestuursleden van VPL. 
Vergadering sluit om 22.02 uur. 
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