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Welkomswoord
Dhr. Karel van der Velden heet iedereen welkom. Vandaag zijn er 2 personen speciaal
uitgenodigd te weten mevr. Helma Kuppen en mevr. Femke Rongen. Dhr. Karel van der
Velden geeft het woord aan mevr. Helma Kuppen.
Mevr. Helma Kuppen bedankt Vereniging Peelbelang Landhorst voor de gelegenheid die zij
dorpsvereniging Wilbertoord geeft om haar inzending voor de Brabantse Dorpen Derby te
promoten. Wilbertoord doet mee aan de Brabantse Dorpen Derby en moet daar als klein
dorp opboksen tegen grotere dorpen als bijvoorbeeld Someren, Boxtel en Heeze.
Wilbertoord heeft een 2e hands schaftkeet aangeschaft van de € 10.000,-- die men al
gewonnen heeft en deze schaftkeet gaat men ombouwen tot evenementenwagen. Deze
evenementenwagen kan dienen als koek en zopie-tent en er zijn tevens een aantal toiletten
ingebouwd. Stemmen op de evenementenwagen is mogelijk via het internet
(http://www.brabant.nl/subsites/dorpen-derby.aspx), 40% van de stemmen telt mee voor de
finale, 60% wordt bepaald door de jury. De 3 hoogst gewaardeerde projecten dingen meer
voor de finale waar een prijs te winnen valt van € 25.000,--. De grote finale is op 11
december 2010 en zal live te volgen zijn op Omroep Brabant en ook via internet. Tijdens
deze grote finale is het mogelijk om te stemmen, tot maximaal 30x per telefoonnummer.
De oproep van Wilbertoord is om hen te steunen en je stem uit te brengen op internet. Er
kan per e-mailadres maar 1x gestemd worden. Let op: je dient je stem te bevestigen per email, doe je dit niet dan is je stem ongeldig.
Na de toelichting door mevr. Helma Kuppen geeft dhr. Karel van der Velden het woord aan
mevr. Femke Rongen.
Mevr. Femke Rongen is per 1 November 2010 aangesteld als wijkagent in Landhorst,
Wanroij, Rijkevoort-de Walsert. De vacature hiervoor was vanwege budgettechnische
redenen niet ingevuld vanuit Politie. Femke is sinds 2002 werkzaam voor de Politie en volgt
nu een opleiding binnen de Politie en kon hierdoor aangesteld worden als wijkagent. Ze zal
deze functie sowieso één jaar bezetten, hierna wordt de vacature weer opengesteld. Femke
weet nog niet of zij na deze periode nog aangesteld zal blijven als “onze” wijkagent, zeker is
wel dat er een wijkagent blijft. Als wijkagent zal Femke proberen zoveel mogelijk actief te zijn
in de dorpen, samen met dhr. Rob van der Klift. Beide zullen ook het loket in het
Gemeentehuis bezetten. Indien mensen vragen hebben aan de politie kunnen zij hiervoor bij
Femke terecht. Het e-mailadres van Femke: Femke.rongen@brabant-noord.politie.nl

1. Vaststellen agenda
Agenda wordt door aanwezigen akkoord bevonden.

2. Notulen verenigingenavond 2009
Opmerking dhr. Gerard Willems: alarm AED bij Menos gaat ooit af, kan dit anders afgesteld
worden?
Opmerking dhr. Jo Aben: dit geldt ook voor de AED welke bij de Stek geplaatst is.
Deze opmerkingen worden door VPL naar Stichting SAVE doorgegeven.
Notulen worden verder door vergadering akkoord bevonden. Dhr. Karel van der Velden
bedankt dhr. René Kuunders voor het opstellen hiervan.

3. Stand van zaken AED opleiding.
Herhalingscursus AED moet gepland worden, Anny neemt contact op met de mensen die op
herhalingscursus mogen komen. Verstandig is om bij Anny aan te geven dat de volgende
cursusdatum meteen gepland kan worden.
De AED kasten zijn vervangen naar aanleiding van de diefstallen. Deze kasten zijn een stuk
professioneler geworden (slot erop, verwarmd en verlicht). De sleutels van de kasten hangen
naast de AED kast. Indien de AED kast opengebroken wordt dan kan dit geclaimd worden bij
de Gemeente. Stichting SAVE verzorgt het onderhoud. De kosten hiervoor worden via de
dorpsraden aan Stichting SAVE vergoed.
Opmerking dhr. Piet Hendriks: het stroomverbruik van de AED kasten is gemeten, dit kwam
neer op gemiddeld 1,5 kWh per dag. Totaalkosten kunnen dus oplopen tot € 100,-- per jaar.
De AED die bij MENOS hangt is aangesloten op het stroomnet van MENOS.
Advies van dhr. Karel van der Velden is om dit vanuit MENOS bij de Gemeente te melden en
te claimen.

4. De Stek
Dhr. Jo Aben licht ons in met betrekking tot dorpshuis “de Stek”. Het dorpshuis is van de
Gemeente en wordt geëxploiteerd door de Stichting. Het groot onderhoud is dus ook voor de
Gemeente. De Stichting betaalt géén huur. Er ligt een nieuwe gebruikersovereenkomst klaar
bij de Gemeente maar daar is verder nog niets mee gedaan. Stichting “de Stek” heeft 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, sinds die tijd maar 3 mutaties in het bestuur
geweest, te weten, Pastoor van Hout, Cor Kuypers, José van Dok.
Statutair mogen een aantal bestuursleden niet meer besturen na 11 Maart 2011. Het betreft
hier de 3 mannelijke bestuursleden.
Voor deze tijd wordt er nog een algemene raadvergadering gehouden, dit zal naar alle
waarschijnlijkheid in de 1e week Januari 2011 plaatsvinden. In de algemene
ledenraadvergadering is iedere afgevaardigde van een bestuur uit Landhorst welkom, met
uitzondering van buurtverenigingen. Dhr. Jo Aben zal aan dhr. Karel van der Velden en/of
dhr. Tiny Verhoeven tijdig doorgeven wanneer deze algemene raadvergadering gepland
staat, VPL zal dit dan opnemen in de nieuwsbrief.

Dhr. Karel van der Velden heeft dhr. Mark Rijkers en dhr. Henk van Wetten gevraagd om
uitleg te geven over het gebruik van de nieuwe geluidsinstallatie, ook wordt deze heren
verzocht een handleiding op te stellen. Tot die tijd adviseert dhr. Van der Velden om één van
deze heren een paar dagen voor een activiteit te contacteren, tenminste als zij hiervoor
beschikbaar zijn. Mevr. Martha Willems geeft aan dat zij dit deze week na zal vragen bij dhr.
Mark Rijkers.
Dhr. Jo Aben vraagt verder nog of er nog aandachtspunten zijn voor de Stek.
Mevr. M. Jordans geeft aan dat de koffieautomaat wel er langzaam is.
Dhr. Peter Roodbeen heeft een opmerking met betrekking tot de parkeerplaats. Gedurende
de afgelopen winter was de parkeerplaats één grote ijsvlakte, wat kan de Gemeente hierin
doen?
Dhr. Karel van der Velden geeft aan dat er door de Gemeente strooibakken geplaatst
worden op enkele openbare plekken. Gemeente vind het faciliteren van de strooibakken
(waaronder plaatsen en opnieuw vullen) geen probleem echter het strooien vind men wel
een probleem. Tijdens een bijeenkomst van het Platform Lokale Veiligheid is gevraagd of de
Gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is om IBN-ers in te zetten bij extreme sneeuwval.
Hier is nog geen positief antwoord op gekomen dus tot die tijd wordt geacht dat men dit zelf
doet. Gelukkig hebben wij in Landhorst een aantal actieve vrijwilligers die op betreffende
plaatsen sneeuw willen ruimen. Dhr. Karel van der Velden verzoekt het bestuur van de Stek
om in ieder geval te zorgen dat er sneeuwruimers beschikbaar zijn.
Mevr. Martha Willems: De toneelvereniging maakt op woensdag gebruik van de grote zaal in
de Stek. Van te voren is deze zaal in gebruik door de dansmariekes, de verwarming staat
dan meestal ingesteld op een lage temperatuur, verder is er ook maar één radiator
beschikbaar die meestal achter de gordijnen hangt, het duurt dan erg lang voordat het hier
warm is.
Reactie dhr. Karel van der Velden: overleg met de dansmariekes of het mogelijk is dat zij
kort van te voren de verwarming wat hoger zetten.
Dhr. Karel van der Velden: Oranjefonds stuurt “NL Doet” informatie rond, misschien kun je er
iets mee mbt de inrichting van de Stek? Er is € 500,-- beschikbaar per initiatief vanaf medio
Maart 2011. Als je iets samen doet dan is er voor bovenstaand bedrag materiaal / middelen
te verkrijgen. Dit geldt voor iedere vereniging / stichting.

5. Speeltoestellenbeleid
Als het goed is staat dit onderwerp dit jaar voorlopig voor de laatste keer op de agenda. 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 het crossbaantje wat in het verlengde ligt van de Dotterbloemstraat.
Het speelruimteplan ligt nu bij de Gemeente, streven van de Gemeente is 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.

6. Nieuwjaarsontmoeting 2 Januari 2011
Het bestuur van VPL weet dat de Nieuwjaarsontmoeting voor 2011 kort na Nieuwjaarsdag
gepland staat, echter men vond dit toch de beste keuze.
Vanuit de zaal komen de opmerkingen dat de volgende Verenigingen iets organiseren voor
deze ontmoeting:
- Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst
- Carnavalsvereniging de Peelleuters
- Toneelvereniging Spelenderwijs
Indien meerdere personen of verenigingen iets willen organiseren tijdens de
Nieuwjaarsontmoeting kunnen deze zich aanmelden bij dhr. Karel van der Velden.

7. Sportverenigingen
Vanuit VPL is er een wens om meer samenwerking tussen de Landhorster sportverenigingen
te krijgen. Richting deze sportverenigingen spreken we de zorg uit richting de toekomst met
betrekking tot krimp en demografische ontwikkelingen. In Landhorst hebben we goed en
uitgebreide voorzieningen (denk aan kantine en kleedlokalen). Gemeente wil graag korte
lijnen naar de verenigingen. VPL heeft onlangs de sportverenigingen uitgenodigd voor een
gesprek, dit was een goed gesprek geworden en men hoopt op een goed vervolg.
Reactie dhr. Gerard Willems: verder praten is verder vooruit zien, dit proberen we als
verenigingen te doen.
Reactie dhr. Karel van der Velden: Vrijwilligers die willen besturen zijn steeds moeilijker te
vinden. Taken binnen de verschillende besturen van sportverenigingen kennen een bepaald
overlap en kunnen daardoor misschien gebundeld worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld de
ledenadministratie. Als we de werkzaamheden bundelen krijgen de andere vrijwilligers weer
tijd voor andere zaken.

8. Dorpsvisie
Er is veel gaande om ons heen, de rol van de Gemeente zal steeds vaker komen te liggen
op faciliteren van voorzieningen (o.a. de Stek) en de bevolkingskrimp gaat ook een rol
spelen. De bevolkingskrimp lijkt voor landhorst nu mee te vallen, er zijn nu ca. 60 kinderen in
de leeftijd van 3-10 jaar, echter daarna wordt het een stuk minder, binnen 4 a 5 jaar worden
er 20% minder kinderen verwacht. Nu zitten de meeste kinderen in groep 1 – groep 4 nl 53
kinderen, in groep 5 – groep 8 zitten 30 kinderen.
Woningbouw.
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 in 2010 te organiseren. VPL heeft een concreet
voorstel liggen voor uitbreiding, helaas door ontwikkelingen op het Gemeentehuis is het ons
niet gelukt om dit voorstel uitgewerkt te krijgen. Hopelijk kunnen we deze week een datum
gaan plannen voor de loting.
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 bestemmingsplan duurt circa 4 jaar, de tijd begint te

dringen. VPL heeft echter niet stilgezeten, we hebben de Gemeente gevraagd hoe we verder
kunnen. De Gemeente is een voorstander van zelfwerkzaamheid en zelfsturing dus men
geeft VPL veel vrijheid. Het Provinciebestuur heeft onze provincie opgedeeld in een aantal
gebieden, te weten woon-, werk-, natuur- en verkeersgebieden.
VPL heeft bij de Gemeente aangegeven dat wij van menig zijn dat wij willen uitbreiden en
hier bepaalde ideeën over hebben. De Gemeente vraagt hier om een dorpsvisie. VPL zou
deze dorpsvisie mogen schrijven, echter Raadsleden wensen een gedegen onderzoek. VPL
mag een stedenbouwkundige inhuren en heeft hier een geschikte kandidaat voor gevonden
die ondertussen ook al een offerte uitgebracht heeft. Deze stedenbouwkundige gaat kijken
naar uitbreiding van Landhorst met behoud van voorzieningen, woningbouw in de toekomst
en totaalvisie. Dit wordt een integraal verhaal, waarbij zaken aan bod komen als sport,
woningbouw, café, kerk etc., ook wordt er een financieel plaatje opgesteld.
De dorpsvisie wordt geschreven door de stedenbouwkundige met ondersteuning vanuit VPL
en vanuit de bewoners van Landhorst. Op 13 december 2010 wordt bovenstaande in de
raadsvergadering besproken. Als het geheel doorgang vind dan zullen er nog diverse
bijeenkomsten georganiseerd gaan worden, onze meningen worden tijdens deze
bijeenkomsten gehoord. Groei en jeugd is voor een dorp als Landhorst erg belangrijk. VPL
verwachtt medio maart 2011 een 1e avond te kunnen organiseren met betrekking tot deze
dorpsvisie. Maak allen aub gebruik van deze avonden, jullie inbreng is van groot belang de
komende tijd!

9. WVTTK
Dhr. Piet Hendriks: drempels op kruising Schapendreef/Heistraat is een probleem, iedereen
rijdt links. Met name bij de kruising naar de Snavelbiesstraat kan dit problemen geven.
Reactie dhr. Karel van der Velden: VPL zal dit inbrengen bij de dorpsschouw. Het afsluiten
van de ontsluiting op De Quayweg van Landhorst-Oost heeft dit alleen maar verergerd, iets
wat VPL overigens al aangegeven heeft bij de Gemeente.
Dhr. Piet Janssen: Kruising Schapendreef / ventweg De Quayweg geeft onveilige situatie ’s
morgens met alle schoolgaande jeugd die daar een verzamelplek hebben.
Reactie dhr. Karel van der Velden: Misschien kan mevr. Femke Rongen hierin iets
betekenen, maar zeg er zelf ook iets van. Wellicht is het een idee om dit tijdens één van de
Raggebende-avonden te bespreken, eventueel ondersteund door Politie (mevr. Femke
Rongen)
Dhr. Piet Janssen: Vandaag stond er in de krant dat er in Landhorst één beschermde boom
staat, waar staat deze?
Reactie dhr. John Heckathorn: Het is de bedoeling om in de Gemeente 360 bomen te
beschermen. Hiervan staat er één in Landhorst, velen in Stevensbeek en in Wanroij. Vrij
kappen van bomen (in de bebouwde kom op eigen grond) wordt in de toekomst toegestaan.
Reactie dhr. Karel van der Velden: Er zit een raadsvoorstel aan te komen voor vrije kap van
bomen in de bebouwde kom op eigen grond. VPL zal navragen welke boom dit betreft en
hiervan een foto plaatsen op onze website.
Dhr. Peter Roodbeen: Houdt weersvoorspellingen in de gaten voor het Nieuwjaarsconcert en
Nieuwjaarsontmoeting.
Dhr. Cees van Dommelen: Is het mogelijk om de Klotweg geheel te verharden?
Reactie dhr. Jo Aben: Dat kan niet, de bewoners zijn op eigen risico daar gaan wonen, men
wist dat de Klotweg niet verhard gaat worden.
Dhr. Cees van Dommelen: Het fietspad wat net aangelegd is langs het defensiekanaal, wat
is hiervan het onderhoudsplan? Het fietspad wordt nl steeds smaller door de begroeiing.

Reactie dhr. Karel van der Velden: Deze vraag zullen wij neerleggen bij de Gemeente. Het
fietspad is namelijk tot stand gekomen door de samenwerking van meerdere instanties.
Mevr. Marianne Teunissen: Op de Gemertsebaan en de Stichting ligt weer veel rotzooi langs
de weg (slootveegsel).
Reactie dhr. Karel van der Velden: Er wordt voor gekozen om het afval te laten liggen en te
laten drogen. De afvoerkosten nemen hierdoor af. Tevens wil ik hierbij het advies geven om
zo veel mogelijk uit de 1e Stichting te blijven, de Provincie heeft plannen om deze weg in de
toekomst af te sluiten voor doorgaand verkeer. VPL houdt dit nog tegen.
Dhr. Bert Lodewijks: We hebben onlangs verschillende wijzigingen gehad in het bestuur. In
September 2010 zijn 3 bestuursleden gestopt te weten: Mevr. Mariet van Crey, Dhr Frans
Verhoeven en dhr. Ad Peters. Een jaar eerder is men binnen WAC al begonnen met het
zoeken naar nieuwe bestuursleden en die heeft men ook gevonden in Lydia Takken, José
van Wijk, Geraldine de la Mar, allen uit Landhorst en Corina Nooijen uit Wanroij.
Ook het dagelijks bestuur is gewijzigd, Tonnie Albers is gestopt als penningmeester. Het
dagelijks bestuur bestaat voortaan uit de volgende personen: Wim Theuws (voorzitter), Theo
Nooijen (vice-voorzitter), Bert Lodewijks (penningmeester), Karin Geurts (bestuurslid) en Bert
van Bokhoven (bestuurslid).
Schroom niet om mensen van WAC aan te spreken als je vragen hebt. Financiële zaken zijn
duidelijk opstelt, basis voor financiële ondersteuning blijft “activiteiten voor algemeen
belang”, zie dit groter als steun aan een vereniging.
Aanvulling dhr. Karel van der Velden: zet je activiteiten ook op de WAC-agenda en houdt
deze ook in de gaten.
Reactie Bert Lodewijks: De WAC-agenda is ook gekoppeld met het Wanroijs Nieuws. Breng
ook eens een bezoekje aan de website: www.wac.nu
Dhr. Jo Aben: Afgelopen 11 november is er een vergadering geweest van het bestuur van de
Stek, men wil graag naar een groep van 3 a 4 personen die de Stek aan gaan kleden.
Penningmeester van de Stek neemt deel in deze groep.
Reactie dhr. Karel van der Velden: prima initiatief, een tip om dit ook op de agenda te zetten
voor de vergadering van de algemene ledenraad.
Dhr. Arnold de Wit: De 7 carnavalsverenigingen hebben een bijeenkomst gehad met
burgemeester Marleen Sijbers. Tijdens deze bijeenkomst is ook wat oud zeer ter sprake
gekomen: gebruik van alcohol tijdens de optocht. Besloten is dat men voortaan
gecontroleerd drankgebruik toestaat tijdens de optochten. De carnavalsverenigingen zullen
hierop controleren. Er geldt nu één reglement voor alle carnavalsverenigingen in onze
gemeente. Tip van Nol: gebruik de carnavalswagens niet als taxi, drink en pilsje met mate en
allemaal een fijne carnaval gewenst.

10.

Sluiting

Dhr. Karel van der Velden is blij met de grote opkomst van vandaag. De dorpsvisie is reden
om opmerkzaam te blijven met zijn allen want er staat veel te gebeuren. Bedankt voor jullie
inbreng en mochten er nog vragen zijn neem gerust contact op met één van de
bestuursleden van VPL. Vergadering sluit om 23.02 uur.

