
 

    
             

 

Belangrijke infoavond voor alle inwoners van Landhorst Vrijdag 15 november in de Stek. 

- Informatie van de projectontwikkelaar m.b.t. start verkoop project Koningswoude te Landhorst (tussen 17:00 en 

18:30 uur)  

 - Informatie m.b.t. KORL Schapendreef. (Start: 19:00 uur) 

Beste inwoners van Landhorst, 

Woningbouw Landhorst. 
Er heeft zich bij de gemeente en Vereniging Peelbelang een projectontwikkelaar gemeld, namelijk Reuvers 
Duurzame Ontwikkeling B.V. uit Oss. Deze wil een aantal woningen in Landhorst gaan bouwen. Het betreft diverse 
woningtypes namelijk 4 riante twee-onder-een-kapwoningen, waarvan 2 woningen met een levensloopbestendig 
woonprogramma op de begane grond. Verder nog 1 levensloopbestendige vrijstaande woning en daarnaast worden 
er ook nog 6 ruime eengezinswoningen gebouwd. Al deze woningen zullen te koop worden aangeboden. 
Op vrijdag 15 november tussen 17:00 en 18:30 uur is er een vrije inloop/informatieavond over deze te bouwen 
woningen. Zo kan je met eigen ogen zien wat de plannen zijn en natuurlijk wat de mogelijkheden voor jou zijn. 
Er zal tevens een financieel adviseur bij aanwezig zijn zodat ook de mogelijkheid tot financiering alvast in het 
beginsel besproken kan worden. Dus heb je vragen, neem ze mee. Wij nodigen je graag uit om je te komen laten 
informeren. 
 
Na deze vrije inloop gaan we verder met het volgende project, de KORL, Schapendreef. 
 
KORL Schapendreef. 
Zoals jullie weten loopt het project KORL (Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst) al enkele jaren in Landhorst. 
Hiermee wordt het hemelwater afgekoppeld van de openbare ruimtes zodat het water wat hier valt ook in dit 
gebied blijft. Dit heeft onder andere geresulteerd in het nieuwe aanzicht van de Kerkstraat en de Heistraat.. 
De volgende straat die op de planning staat is de Schapendreef. Het is een proces dat op draagvlak van de inwoners 

tot een mooi eindresultaat kan komen. Vereniging Peelbelang heeft hierin een faciliterende  rol.  

Wij willen u graag uitnodigen om de eerste ideeën voor de Schapendreef met ons te bespreken. Wij horen daarin 

graag uw mening zodat we hiervan kunnen proberen om er een mooi geheel van te kunnen maken waar iedereen 

blij mee is. 

Aanvang infoavond KORL Schapendreef 19:00 uur in Dorpshuis De Stek. 

Wij verwelkomen u graag op 1 of op beide onderwerpen van deze avond. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Sint Anthonis 

Reuvers Duurzame Ontwikkeling 

Vereniging Peelbelang Landhorst Werkgroep Woningbouw en werkgroep KORL 


