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Jaarverslag 74e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 13-10-2021
Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

56 leden en 8 niet-leden
20 leden.
199 leden

1. Opening 74e algemene jaarvergadering.
Voorzitter René Kuunders heet iedereen van harte welkom op de 74e algemene
ledenvergadering. Een bijzonder welkom aan Wethouder Rob Poel, Wethouder Wouter
Bollen, ambtenaren Tiny Strik en Willem Engbers en ook een speciaal welkom aan Paul
Verhoeven van Vastgoedregisseur b.v. en voormalige studenten Hogeschool Arnhem –
Nijmegen Pieter, Koen en Falco.
René Kuunders haalt aan dat door de Covid-19 pandemie VPL genoodzaakt was om deze
vergadering uit te stellen naar vandaag. Uiteraard herdenken we iedereen die niet meer in
ons midden is.
Dit is de laatste jaarvergadering welke gehouden wordt in het bijzijn van afgevaardigden uit
de gemeente Sint Anthonis. Per 1 januari 2022 zullen wij toetreden tot de gemeente Land
van Cuijk.
Er zijn meerdere zaken in een vergevorderd stadium binnen ons dorp, denk hierbij aan
herontwikkeling basisschool de Vlieger, ons MFA, de Groene Poort en de KORL, deze worden
verder in de vergadering behandeld.

2. Jaarverslag ALV d.d. 10-04-2019.
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
De notulen zijn huis aan huis verspreidt en kon u inzien op www.peelbelang.nl.
Dini van den Bungelaar hartelijk dank voor het opstellen van de notulen.

3. Herindeling Land van Cuijk: toelichting op de voorbereidingen
3.1 Gelegenheid tot het stellen van vragen.
We hebben Gemeente Sint Anthonis gevraagd om een toelichting te geven op de
voorbereiding van de herindeling en het ontstaan van de gemeente Land van Cuijk.
Na afloop van de toelichting is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan Wethouder
Rob Poel (portefeuillehouder sociaal domein en dorpsraden), de heer Tiny Strik
(programmaleider Leefbaarheid) en de heer Willem Engbers (contactambtenaar
dorpsraden).
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Rob Poel:
Rob Poel verteld over de herindeling en dat de gemeente Land van Cuijk per 01-01-2022 uit
32 kernen en 1 stad zal bestaan.
Vragen uit het publiek:
•

Komt er een loket functie in de dorpen?
o Nee
• Hoe gaat zo’n proces herindeling?
o Een Wethouder krijgt een aantal dorpsraden onder zich. Deze wordt het
contactpunt voor de kernen. Kernendemocratie staat hoog in het vaandel. Dus
moet goed bediend worden.
• Karel van der Velden: Wat gebeurd er met de afspraken die met de huidige gemeente
gemaakt zijn, gaan deze over van de ene naar andere gemeente?
o Die worden geborgd en gerespecteerd. Als er straks weer iets nieuws uitvloeit
is uiteraard aan de nieuwe gemeente.
En de dorpsvisie van vroeger uit, in hoe verre kunnen we daar op vertrouwen?
o Een visie die al besproken en uitgewisseld is heeft een ander karakter.
o Wouter Bollen verteld aanvullend dat de dorpsvisie Landhorst (2013) ter
kennisgeving is aangenomen. Het Is geen sluitstuk maar geeft wel een richting
aan van de wensen.
Het gaat mee in het overdrachtsdossier naar de nieuwe gemeente.
Maar je moet wel aangeven wat je er mee wilt gaan doen.
Besluiten worden dit jaar nog als besluitvorm meegegeven.
Als het op papier staat is het goed.
Tip van de heer Bollen: Wees daar scherp op.
• Karel van der Velden: Kleine kernen hebben bepaalde verwachtingen, hoe gaat de
politiek/gemeente daar mee om straks?
o Rob Poel: Weet niet wie er straks op de raadszetels zitten, weet dus niet wat er
besloten wordt.
o Wouter Bollen: iedereen omarmt de kerndemocratie maar hoe de partijen er
mee om gaan is aan de partijen.
•

Ineke de Bruijn: Waar moet je vanaf januari zijn voor bijvoorbeeld paspoort?
o Dat zal in het begin een beetje anders gaan dan dat we gewend zijn. Het zal
hier en daar nog wat zoeken zijn.
Er komt geen brief per huisadres met alle informatie?
o Jawel, die is in de maak

•

Bets van de Broek: Krijgen de dorpsraden andere/meer bevoegdheden?
Dat loopt al van vroeger af. Is er ooit gedacht om bevoegdheden over te dragen?
o Waarschijnlijk blijft het dorpsraden oude stijl.
Bets van den Broek: “Maar in de politiek heb ik al eens gehoord dat er alleen naar
dorpsraden geluisterd wordt, maar er zijn ook nog personen daar achter, die niet in
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de dorpsraad zitten of er lid van zijn, en ik vind dat er niet alleen naar de dorpsraden
geluisterd moet worden”
o Wouter Bollen: Hangt van de politieke partijen af. Het kan zijn dat de
dorpsraad een adviesorgaan wordt, maar het zou ook anders ingevuld kunnen
gaan worden.
Het is een feit: 01-01-2022 is er een nieuwe gemeente, 3 jan is eerste
gemeenteraad.
De vervangende burgemeester heeft de hele portefeuille onder zich.
Alles loopt dan nog zoals we nu gewend zijn.
Binnen 2 jaar moet het binnen de gehele gemeente geregeld zijn.
•
•

Wat houdt ‘kernen democratie’ in?
o Niet echt een goede uitleg voor, die kan in vele vormen ingevuld worden.
Ruud Nap: Wij zijn nu lid van vereniging Peelbelang. Wat gebeurd er met de nietleden?
o Volgens mij behartigd VPL de belangen van de bewoners, dus ook van de nietleden.
o John Heckathorn: iedereen heeft het recht gehoord te worden.
o René Kuunders: kernendemocratie zal ook door VPL een uitdaging worden.
Zo zullen wij gaan werken met werkgroepen, net zoals dat er nu een
werkgroep MFA is. Het zal ook voor VPL spannend zijn.

4. Woningbouw Landhorst
Wethouder Bollen heeft zich ingezet voor woningbouw in Gemeente Sint Anthonis,
inmiddels zijn de eerste 11 woningen in Landhorst opgeleverd door Reuvers Bouw. Het
volgende plan van 6 woningen zal eveneens door Reuvers Bouw ontwikkeld worden en ook
deze woningen zijn verkocht. De vraag hoe nu verder?
Wouter Bollen:
De afgelopen periode is zwaar ingezet op woningen bouwen.
Elk dorp krijgt een behoorlijke portie.
Er stonden 2 schoolgebouwen zonder functie, die van Stevensbeek en Landhorst. De
gebouwen zijn van de gemeente.
De gemeente Sint Anthonis verkoopt via openbare inschrijving de twee schoolgebouwen.
In Landhorst heeft ‘Vastgoedregisseur b.v.’ deze inschrijving ‘gewonnen’. Vastgoedregisseur
b.v. is geen onbekende voor de gemeente, het is een fijne partner om mee samen te
werken, welke kijkt naar wat de bewoners willen.
Het had wat voeten in aarden om hier vanavond te kunnen tekenen. Het handelen moet ‘als
ware het één hele gemeente’. Dit betekent dat alle gemeentes hun akkoord hierop moesten
geven. En dit is gelukt, het is bevestigd dat de overeenkomst afgesloten mag worden met de
Vastgoedregisseur b.v.
Dan is er een officieel moment, ter plekke tekenen Paul Verhoeven namens
Vastgoedregisseur b.v. en Wouter Bollen namens de gemeente Sint Anthonis de
koopovereenkomst.
René Kuunders feliciteert beide heren met deze overeenkomst.
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Vragen:
•

Piet Janssen:
Kan er een ‘verplichte’ route aangeven worden voor al het bouwverkeer hoe het
bouwverkeer moet gaan rijden? Dit i.v.m. overlast en schade?
o Wouter Bollen gaat dit meenemen, dit is niet zo maar in te vullen heeft meer
aandacht nodig.

•

Helmie van den heuvel:
Het oppervlak in Landhorst waarop gebouwd mag worden is nu nagenoeg vol.
Zijn en plannen voor de toekomst?
o Dit gaat mee in het overdrachtsdossier.
De gemeente is in discussie met de provincie. Dit schoolproject gaat over
inbreiding, daar heeft de provincie geen probleem mee. Maar bij uitbreiding
ga je buiten het gebied van bebouwing en dat geeft de moeilijkheid, daar gaat
de provincie niet zomaar in mee.
Er gaat een nieuwe Omgevingsverordening komen, maar hier is verder nog
niet bekend hoe of wat.

•

Karel van der Velden:
o Dorpsvisie en structuurvisie.
Moet het hele verhaal weer opnieuw opgestart worden?
o Nee, dit wordt meegenomen in het overdrachtsdossier.

4.1Voormalige basisschool “de Vlieger”
René Kuunders:
De school is gebruikt geweest door Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), zij hebben hier
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen onderwijs gegeven.
Toezegging van de gemeente was maximaal 1 jaar, dit was even en heikel punt omdat COA
wilde verlengen. Maar na intensieve gesprekken tussen VPL en de gemeente heeft
gemeente woord kunnen houden en is het gelukt om het bij 1 jaar te houden. Terugkijkend
kunnen we concluderen dat alles goed verlopen is.
Paul Verhoeven (Vastgoedregisseur b.v.):
Paul geeft een presentatie over de herontwikkeling Basisschool de Vlieger Landhorst.
•

Helmie van den Heuvel:
Hoeveel gaan ze kosten?
o Dat is nu nog niet te zeggen. Op dit moment zijn de bouwkosten enorm hoog.
In Sint Anthonis is er voor rond de € 300.000 gebouwd, maar dat is echt
afhankelijk van de grootte van de kavel en wat de koper wil. In een later
stadium is wel een idee te geven als er geïnventariseerd is wat de wensen zijn.

•

Martin Rijkers:
8 woningen is dit de max?
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o Ja dit is de max. Als er animo is dat het goedkoper moet, dan moeten we terug
naar de gemeente om aan te geven dat de wens anders is.
o Wim Lucas: In de enquête van Landhorst kwam 8 als max naar voren als wens.
•

Jan Meijer:
Is uitbreiding naar het grasveld mogelijk?
o Nee

•

Anja van der Velden:
Is het leeftijd afhankelijk dat het gekocht kan worden?
o Nee, wel is de basis dat alle functies op de begane grond zijn.
Stel dat de wens is dat het er toch 10 worden i.p.v. 8, wat dan?
o Dan is er inderdaad een uitdaging, want de overeenkomst met de gemeente is
voor maximaal 8. Dus dan moeten we terug gaan naar de gemeente.
Blij dat Landhorstse bewoners voorrang hebben.
Waarom nu wel, en toen bij Oosthoek niet.
o Tja….

•

Joop Reijnen:
Hoe hard is de voorrang?
o Dit staat op papier.

•

Ineke de Bruyn:
Is er een mogelijkheid dat Landhorst nog voor de sloop de school in kan?
o Paul Kan gerealiseerd worden.

4.2 Plan ‘Tiny Houses’
Afgelopen 6 oktober is er een infoavond geweest waarbij Gemeente en Mill-Home een
presentatie gehouden hebben over het plan voor het plaatsen van 4 Tiny Houses en het
inrichten van het groen in dit gedeelte van de wijk. Het plan is dat de overeenkomsten met
de gemeente en de bewoners voor eind december 2021 ondertekend kan worden. Het doel
is om de huizen te plaatsen in 2e kwartaal van 2022.
Samen met de gemeente bouwt Mill Home 4 duurzame Smart Compact Homes. De kavels
zijn gelegen op de hoek van de Pinksterbloemstraat en de Dotterbloemstraat. Er zijn 4 kavels
van +/- 223 m2 eigen grond met een parkeerplaats op eigen erf. Deze woningen ontwikkelen
zij samen met de gemeente speciaal voor starters. De totaalprijs inclusief grond bedraagt
€ 197.500,- per woning. Met de starterskorting vanuit de gemeente Sint Anthonis bedraagt
dit € 179.500,-.
De Family Loft is een unieke eengezinswoning van 48 m2 met twee aparte slaapkamers. De
Family Loft is volledig energieneutraal en uitgerust met moderne installaties. Het dak met
geïntegreerde zonnepanelen zorgen ervoor dat de woning meer energie oplevert dan hij
verbruikt.
De gemeente verwacht dat de 2 vrije kavels naast de Tiny Houses ook snel verkocht zullen
zijn, zodra het meeste bouwverkeer uit de wijk is zal de wijk verder ingericht worden met
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openbaar groen, ook zullen de klinkers dan omgedraaid worden. Vanuit VPL zullen wij
contact leggen met de bewoners van Landhorst-Oost en willen we een werkgroep oprichten
die samen met de gemeente en ons een plan zullen maken voor het openbaar groen in deze
wijk.
•

Willie Geurts: aangesloten aan elektriciteit?
o Ja

Werkgroep oprichten voor een plan inrichting en groenplan.
Graag vrijwilligers aanmelden bij VPL.

5. Bestuursverkiezingen
Er zijn dit jaar 2 bestuursleden aftredend en herkiesbaar te weten:
Wim Lucas en René Kuunders.
Er zijn dit jaar 2 bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar te weten:
Dini van den Bungelaar en Ineke de Bruyn-Geene
Kandidaat bestuurslid: Anja van der Velden, voorgedragen door het zittend bestuur als
bestuurslid en penningmeester, stelt zich verkiesbaar.
Dhr. Bart Sengers en Mw. Connie van Dijk zijn bereid gevonden om dit jaar de kiescommissie
te vormen. Er vindt een stemming plaats na de pauze de uitslag.

6. Werkgroep MFA
Door de gemeente is een project opgestart in het kader van dorpsontwikkelingsplannen,
hiervoor is een bedrag vrijgemaakt van circa 2,4 miljoen euro. Deze plannen zijn bedoeld om
de ‘zelfredzaamheid’ van de kernen te vergroten, de sociale en informele structuren te
versterken en de dynamiek in de dorpen een ‘boost’ te geven. Bijzonder is dat de inwoners
hun plannen ook echt helemaal zélf hebben gemaakt; inclusief uitgewerkte begrotingen,
exploitaties en behoefteanalyses. Alle kernen konden inschrijven met haar plannen waarna
deze plannen beoordeeld zijn door de voorzitters van de dorpsraden en de gemeente.
Landhorst heeft hiervoor ingeschreven met het plan MFA de Stek. Onder de paraplu van VPL
is er een werkgroep MFA opgericht, graag geef ik nu het woord aan voorzitter Karel van der
Velden van deze werkgroep.
Karel van der Velden geeft het woord aan studenten Pieter en Koen van Hogeschool Arnhem
Nijmegen. Zij geven middels een PowerPoint de presentatie. Ze hebben een bord bij zich en
vragen de aanwezigen om hierop hun wensen te schrijven in de pauze.
(Bekijk de presentatie van de avond onderaan dit verslag.)
Na de presentatie neemt Karel van der Velden het woord.
Nog een paar dingen ter verheldering:
➢ De bedoeling is niet om te concurreren met de bestaande ondernemingen.
➢ Wat jaren lang de opmerking was: het is niet gezellig, je kan niet lekker blijven
hangen. Dit hebben we als belangrijk punt meegenomen.
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In het team zat ook een docent van het HAN. Het team heeft via de docent een ander
dorpshuis in Uden bekeken en daar advies gekregen anderen in de arm te nemen om de
plannen voor de Stek te onderzoeken en het ontwerp te laten maken.
Dit was zeer leerzaam en ook onafhankelijker en kleurlozer dan dat wij dit zouden hebben
gedaan. Karel bedankt de heren hartelijk voor hun inzet.
Karel laat via PowerPoint het voorlopige ontwerp zien:
De grote zaal gaat aangepast worden. Het dak gaat de hoogte in i.v.m. akoestiek.
In de komende week zal er een uitnodiging voor een inloop avond komen.
De architect is dan ook aanwezig. Het voorlopig ontwerp wordt dan tegen het licht
gehouden en definitief gemaakt. Daarna gaat het naar de gemeente.
Dit om de middelen die toegezegd zijn geoormerkt te krijgen zodat ze ‘op papier’ mee
kunnen naar de nieuwe gemeente.
Volgend jaar wordt alles op een rijtje gezet en zal alles zo transparant mogelijk in gang gezet
worden.
•

Martin Rijkers:
Hoe oud is de gymzaal?
o Rond 1980
Asbest:
o Nee is geen issue.

René Kuunders bedankt Karel en studenten hartelijk voor de uiteenzetting.

7. Pauze
8. Uitslag bestuursverkiezing
Uitkomst van de stemming is (er kan door 56 aanwezige leden worden gestemd):
Wim Lucas:
3 x blanco, 2 x nee en 51 x ja.
René Kuunders :
1 x blanco, 0 x nee en 55 x ja.
Anja van der Velden: 1 x blanco, 0 x nee en 55 x ja.
René Kuunders, Wim Lucas en Anja van der Velden gefeliciteerd met de benoeming.
De aftredende kandidaten worden bedankt voor hun inzet voor VPL:
➢ René Kuunders bedankt Dini van den Bungelaar voor haar tijd bij de VPL.
Beste Dini, je bent begonnen in 2015 als opvolger van Michel Ditters. Na een tijdje ben je met
veel enthousiasme de functie van secretaris gaan vervullen en heb je veel werk gedaan
binnen de vereniging. Vanuit VPL heb je meegedaan in verschillende werkgroepen, zoals
bijvoorbeeld het mobiliteitsplan, de alternatieve kermis, de groene poort en de KORL.
Daarnaast was je een aanjager binnen het LVCNet en heb je ook daarvoor veel betekend.
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Mede hierdoor heeft VPL een mooi bedrag op kunnen halen wat ten goede zal komen aan
het dorp. Je bestuursfunctie heb je altijd vol overgave vervuld, je vond dat je alles 100%
perfect moest regelen, voor minder wou je het niet doen. Eén ding is zeker, zonder jou
tomeloze inzet zou Vereniging Peelbelang Landhorst en dus Landhorst er niet zo voor gestaan
hebben. Iets waar jij, en wij met jou, trots op kunt zijn.
• Dini van den Bungelaar bedankt iedereen (bestuur VPL en alle inwoners van
Landhorst) voor de fijne tijd die zij als bestuurslid VPL heeft mogen ervaren. “Het was
een feestje om met en voor jullie te mogen werken. Dankjewel”

➢ René Kuunders bedankt Ineke de Bruyn voor aar tijd bij de VPL. Hier zijn woordje:
Beste Ineke, je bent in 2010 begonnen als opvolger van Jan Geurts. Je hebt je ingezet voor
verschillende werkgroepen zoals de KORL, Kermis en de laatste jaren ook zorggedragen voor
de financiën. Je geeft graag je mening maar zet je persoonlijke mening graag opzij voor het
algemene belang. Je kan zeggen waar het op staat zonder kwetsend te zijn. Door de jaren
heen heb je veel contact gehad met ambtenaren en is dat naar eigen zeggen ook een
leerzame ervaring voor je geweest. We zullen je in het bestuur missen als bestuurslid, maar
ook vooral als sparringpartner en “vliegende kiep”, was er ooit een bespreking overdag dan
schoof jij graag wat in je werkzaamheden om bij die bespreking aanwezig te zijn. Bedankt
voor je inzet voor VPL en Landhorst en we zijn er blij mee dat je besloten hebt om je
bestuurskunde voort te zetten in de het bestuur van de “Groene Poort Landhorst”.
• Ineke de Bruyn bedankt de leden voor het vertrouwen in haar in de afgelopen jaren,
het was een leerzame tijd, en ze wenst het huidige bestuur alle goeds toe.

9. Mededeling bestuur
Omdat we inmiddels uitlopen in tijd wordt besloten om vanavond niet alle onderwerpen
meer te behandelen, maar wel alles wat gezegd of gepresenteerd zou worden in de notulen
van de ALV te verwerken:

• Vrijwilligers dierenweide
Wim verteld dat de kinderen van Mies VPL hebben benaderd. Door privé omstandigheden
wilden ze graag het stokje overdragen aan nieuwe vrijwilligers. VPL heeft toen via een brief,
huis aan huis in Landhorst verspreidt, om nieuwe vrijwilligers gevraagd. Daar zijn 6 positieve
reacties op gekomen. VPL is in gesprek gegaan met deze vrijwilligers. Het is een enthousiast
gezelschap, van jong tot oud.
Ook Marc Nelissen heeft aangegeven dat hij wilde stoppen met het penningmeesterschap.
Wel wil Marc als dierenarts betrokken blijven bij de dierenweide.
We hebben Tom Barten bereid gevonden om penningmeester te worden. Omdat dit kort
dag voor deze ALV tot stand gekomen is, heeft Tom aangegeven dat hij pas volgend jaar een
verslag maakt voor ALV. Marco bedankt voor je inzet.
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• Kwaliteitsimpuls openbare ruimten Landhorst (KORL)
Dit is vanavond niet behandeld, hier de info:
Een van de onderdelen van het groenstructuurplan 2019 t/m 2024 van de gemeente, is
uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst (KORL). Met de KORL treffen
we klimaatmaatregelen om het regenwater op te vangen in het gebied om verdroging tegen
te gaan en bij hevige hoosbuien het overtollige water af te voeren. Tevens passen we de
beplantingen aan op een veranderend klimaat.
De KORL bevind zich nu in fase 3. Na eerst de Kerkstraat en Heistraat aangepakt te hebben is
nu de Schapendreef aan de beurt. De plannen zijn door de aanwonenden goedgekeurd en
inmiddels is de eindfase bereikt en zijn de werkzaamheden in volle gang. De bedoeling is dat
eind oktober alle grove werkzaamheden klaar zijn en zal de verdere planning gemaakt
worden. In principe is de planning dat de beplanting aansluitend zal plaatsvinden, maar
hiervoor zijn we wel afhankelijk van het weer.
De Schapendreef wordt in 2021 afgerond als de weeromstandigheden dat toelaten. In 2022
komt de Pioniersstraat aan de beurt. Dit is mogelijk omdat de gemeente klimaat
impulsgelden als cofinanciering ontvangt van het Waterschap Aa en Maas.

• Landhorst ‘75
Dit is vanavond niet behandeld, hier de info:
Na intensieve voorbereidingen van vele vrijwilligers en enthousiaste reacties vanuit de
inwoners van Landhorst is in 2020 het 3 daagse festijn helaas geannuleerd vanwege de
Covid-19 pandemie. Dit jaar is wel de nieuwe vlag ontworpen en heeft de burgemeester de
eerste vlag overhandigd aan de voorzitter van VPL en daarna aan de families van den Berg,
van de Ven en Bontrup. Hierna is de werkgroep rondgegaan om aan alle inwoners van
Landhorst deze nieuwe vlag te overhandigen.
In 2021 is de werkgroep enthousiast verder gegaan met het organiseren van Landhorst 75+1,
maar helaas gooide ook hier de pandemie weer roet in het eten. De werkgroep heeft daarna
besloten om de festiviteiten uit te stellen naar Landhorst 80. Alle financiële middelen blijven
in de ‘pot’ en beschikbaar voor het feest Landhorst 80 in 2025. Deze financiële middelen zijn
in de boekhouding van VPL geoormerkt voor dit feest. We gaan er van uit dat er tegen die
tijd geen pandemie meer is.

• Vitaal Landhorst
Het Land van Cuijk is voorzien van een glasvezelnetwerk, dit is ontwikkeld door LVCnet. Voor
het werven van abonnees zijn vrijwilligers gevraagd in de diverse dorpskernen. Als
tegenprestatie is er door LVCnet een clubkasactie opgestart. Voor ieder abonnee had LVCnet
het plan om een bepaald bedrag te schenken voor een te kiezen vereniging. Op de
verenigingenavond van 16 februari 2016 is geopperd om VPL aan te melden als Landhorster
Vereniging, daarna is dit voorstel besproken door bestuur tijdens de bestuursvergadering 11
maart 2016 en vervolgens voorgesteld en besloten op de 70e algemene ledenvergadering
van VPL op 22 maart 2016.
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Na uitbetaling van deze clubkasactie zou er onder de paraplu van VPL een werkgroep
opgericht worden die zorgt dat de middelen terugvloeien in het Landhorster
verenigingsleven. Vanuit de clubkasactie is een bedrag opgehaald van circa € 5300,-. Het
bestuur van VPL wil graag voorstellen om dit bedrag te verhogen met € 5000,- euro en
hiervoor de werkgroep “Vitaal Landhorst” op te richten. Verenigingen kunnen bij deze
werkgroep initiatieven indienen en de werkgroep zal beoordelen of zij gelden vrij willen
maken voor dit initiatief. Om zoveel mogelijk verenigingen of stichtingen hieraan deel te
laten nemen willen we de financiële bijdragen beperken tot maximaal €750,- per initiatief.
Dus bij deze willen wij u vragen of u dit initiatief ondersteund, we stemmen door middel van
handopsteking.
Met de meerderheid voor en 1 tegen wordt dit voorstel aangenomen.
Er wordt meteen om vrijwilligers gevraagd om in de werkgroep Vitaal Landhorst te komen.
Aanmelden bij bestuur VPL.

• Groene Poort slaan we over
Dit is vanavond niet behandeld, hier de info:
Jaren geleden is het idee ontstaan om iets moois te realiseren op het hoekje Schapendreef
en Heistraat, op het perceel van Staatbosbeheer. In 2018 heeft een nieuwe werkgroep dit
idee enthousiast opgepakt en is er mee aan de slag gegaan. Het idee werd concreter, het zou
een ontmoetingsplek voor jong en oud moeten worden. Het duurde even om alles goed
geregeld te krijgen en vele inwoners vroegen zich af of het plan ooit wel zou slagen. Er is veel
tijd besteed aan het juridische deel van de groene poort. De 3 partijen, zijnde
Staatsbosbeheer, de Gemeente en VPL wilde duidelijk krijgen wie waarvoor
verantwoordelijk was en hoe alles financieel geregeld zou worden. Uiteindelijk is er een
goede overeenkomst gesloten tussen Gemeente en Staatsbosbeheer wat het juridische deel
betreft en heeft VPL samen met de gemeente de financiering rond gekregen.
Toen alles juridisch en financieel geregeld was kon de werkgroep beginnen met de realisatie.
Ze zijn toen begonnen met het uitzoeken van de speeltoestellen en de aanplant waarbij ook
gekeken is hoe alles netjes rondom het kunstwerk annex watertappunt geplaatst kon
worden. Dit watertappunt is door Juul Baltussen ontworpen in opdracht van Platform
Natuurlijk Sint Anthonis. Het kunstwerk in de vorm van een mijnlift is een verwijzing naar
het ontstaan van de staatsbossen, deze zijn immers aangelegd voor de productie van
naaldhout voor de mijnbouw. Ook de speeltoestellen zijn opgebouwd uit natuurlijke
materialen en door Martijn Rijkers zijn nog 2 mijnkarretjes geschonken om het geheel
compleet te maken.
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de keuring van alle toestellen.
Doordat het geheel zich in het bos bevind is te verwachten dat er zonder onderhoud
wildgroei ontstaat van bomen en planten, een leuke club vrijwilligers hebben de handen
ineen geslagen en zorgen voor dit onderhoud. Deze club is gedoopt tot “de poortwachters”.
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De feestelijke opening van de groene poort heeft plaats gevonden op 19 september 2020
door wethouder Rob Poel. Deze opening was tot het laatste moment onzeker ivm de
coronaregels.
Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe stichting opgericht welke losstaat van VPL, De stichting
“Groene Poort” heeft een eigen bestuur en op dit moment 84 donateurs. Er komt nog een
mooi informatiebord in de Groene Poort te staan. We zijn blij met de goede samenwerking
met gemeente Sint Anthonis en Staatsbosbeheer en we wensen de stichting met haar
vrijwilligers en donateurs veel succes.
We hopen dat mensen nog veel plezier zullen hebben in dit mooie stukje Landhorst.

• Kermis
Wim: VPL heeft de afgelopen 2 jaar geen kermis georganiseerd. Corona en het feit dat er
geen tent geplaatst zou worden maakte het plannen van de kermis dit jaar erg lastig. Als er
buiten attracties komen is daar goed weer voor nodig en een uitwijkmogelijkheid naar de
tent was er dit jaar dus niet. Op de persconferentie van 25 september 2021 werd duidelijk
dat er toch een kermis gehouden kon worden. Er was voor VPL echter te weinig tijd om iets
te organiseren, een vergunning te regelen en vrijwilligers te zoeken. Achteraf gezien hebben
we misschien de verkeerde keuze gemaakt en had het toch kunnen doorgaan. Maar achteraf
is het altijd makkelijk invullen.
Inmiddels is er overleg geweest binnen het bestuur en afgesproken dat we volgend jaar wat
financiële middelen beschikbaar zullen stellen aan een werkgroep om iets voor de kinderen
te organiseren in een kleine vorm. We zoeken dus vrijwilligers voor deze werkgroep, als er
geen werkgroep ontstaat kan het zijn dat er dus weinig of niets georganiseerd wordt.
•

Martin Rijkers:
Is het toch iets om een kermisexploitant te vinden?
o Het loont niet voor de exploitant om voor EUR 200 te komen. Het is heel
moeilijk in een kleine kern iets te regelen omdat het niet genoeg opbrengt.
De alternatieve kermis met Schaap Events ging het op zich goed.

•

Bets van de Broek:
Evt. in de zomer organiseren?
o Er is in ons overleg wel over gedacht , maar daar is niks concreets uitgekomen.
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• Nieuwjaarsontmoeting
VPL heeft jarenlang de Nieuwjaarsontmoeting georganiseerd in de Stek maar helaas liep het
bezoekersaantal ieder jaar terug. Er is geprobeerd de Nieuwjaarsontmoeting nieuw leven in
te blazen. In 2019 is er aan de leden op de ALV gevraagd of er behoefte was aan een
Nieuwjaarsontmoeting en ideeën hiervoor aan te leveren. Hierop is slechts één reactie
gekomen na de Nieuwjaarsontmoeting van 2020. Deze reactie komt van het bestuur van “de
Stek”, zij willen graag deze Nieuwjaarsontmoeting weer organiseren en nieuw leven
inblazen. Gezien het feit dat wij weinig reacties gekregen hebben concluderen wij hieruit dat
er geen behoefte is voor een nieuwjaarsreceptie en VPL zal dit dus ook niet meer
organiseren. Uiteraard staat het voor zowel café Buitenlust als voor dorpshuis de Stek vrij
om iets te organiseren en wij wensen hen daar dan ook veel succes mee.
o Willie Geurts: Wij gaan het oppakken.

• Geluiden uit de Peel
Geluiden uit de peel heeft positief saldo. Geluiden uit de Peel gaat opgeheven worden. Geld
gaat ergens heen. Zie hieronder de brief namens bestuur Geluiden uit de Peel.
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• Dodenherdenking
Deze was in Westerbeek, zou eigenlijk in Landhorst zijn maar ivm 75 jarig bestaan is het op
verzoek naar Westerbeek gegaan.

• Oproep bestuur VPL
René: Zoals jullie kunnen zien wordt de bezetting van ons bestuur dun en ook wij hebben
niet het eeuwige leven. Ik heb binnen het bestuur aangegeven ook graag te willen stoppen
vanwege andere ambities.
Mocht er iemand zijn die geïnteresseerd is om een tijdje “stage” te lopen, meld je dan gerust
aan bij een van de bestuursleden. Als vereniging kunnen we echt mooie dingen betekenen
voor het dorp en een goede verbinding met ons dorp naar gemeente Land van Cuijk is nu
misschien wel belangrijker dan ooit.
René Kuunders: Meld je als je deel wilt nemen in het bestuur van VPL. Goede verbinding met
het dorp, je kan er zelf ook veel van leren.

10 Jaarverslagen
De jaarverslagen worden door René Kuunders kort doorgesproken.

11 Kasverslagen
Ineke presenteert de financieel jaarverslagen van 2019 en 2020.
Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.
Kascommissie in 2019: Patrick de Klein en Joop Reijnen kascontrole
Kascommissie in 2020: Edwin Arts en Joop Reijnen kascontrole
2020
Joop:
“2019 motto: Vertrouwen is goed, controleren is beter.”
“2020 hebben we het omgedraaid, controleren is goed, vertrouwen is beter.”
Kascommissie 2021: Edwin Arts en Conny van Dijk
Vragen:
• Helmie:
Komt er nog een verenigingen avond?
o Zijn we mee bezig. Er gaat een avond georganiseerd worden. Niet alleen voor
vitale kern Landhorst. Ook i.v.m. wijziging in de wetgeving dat de statuten aan
voorwaarden moet voldoen.
Door allen worden de verslagen goedgekeurd.
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12 Begroting 2021
I.v.m. Corona en dat we nu al eind 2021 zitten dit jaar geen begroting.

13 Rondvraag
•

Willie Geurts
Is lid/sponsor van de groene poort geworden. Er was een rugzak beloofd als je lid
werd, alleen heeft hij er geen gekregen. Waarom is dit?
o De stichting kwam er achter de ze niet voldoende tassen hadden om aan alle
nieuwe leden uit te delen. Daarom heeft de stichting besloten om de tassen
aan niemand die lid is geworden uit te delen.

•

Arnold de Wit:
Mededeling: Bedankt voor de mooie spullen en alle vrijwilligers afgelopen week bij
de rommelmarkt.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een beroep op jullie te doen.

•

Bets van de Broek:
Afgelopen week in het nieuws over de verhuizing van de school Metameer van
Stevensbeek naar Boxmeer. Doen wij iets voor de bereikbaarheid naar Boxmeer voor
de schoolgaande jeugd?
o René Kuunders: Wij vragen als dorpskernen ons af of het nodig is om
metameer naar Boxmeer te verhuizen.

•

Conny van Dijk:
Vraag over de nieuwe huizen in de Oosthoek. Er gaat gekeken worden naar
parkeerplaatsen, is dit alleen voor de nieuwe bewoners of voor iedereen?
o René Kuunders: Zal voor iedereen bekeken worden, er zal zeker nog meer mee
gedaan worden.
o Wim Lucas: Ik heb met Brigitte afspraak met gemeente. Zal aankaarten dat dit
de gehele wijk moet zijn en niet alleen voor de nieuwe woningen. Er mag
aangehaakt worden.
o René Kuunders: we hebben als bestuur besloten dat als je aanwonende bent
van een bepaald project, dat je als bestuurslid niet in de werkgroep zit.

•

Karel van der Velden:
De ontwikkelingen bij Bowie wordt VPL hier in betrokken?
o René Kuunders: Tot nu toe niet, we hebben wel aangegeven naar de
gemeente toe dat we in Landhorst verschillende mogelijkheden tot
bouwgrond hebben, o.a. het ‘Bowie’ terrein.
o Willie Geurts: gaat met de gemeente in gesprek i.v.m. verandering.

•

Anja van der Velden:
Bedankt allen voor mijn verkiezing en ik beloof mijn best te doen mijn belofte waar
te maken.
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14 Sluiting
René Kuunders: Het is nu 23.14 uur. Nogmaals u allen zijn van harte welkom om u aan te
melden voor de diverse werkgroepen.
Met dank aan de Stek voor het schenken voor de consumpties.
Het bestuur.

Secretaris: Brigitte Aangenendt
E-Mail : info@peelbelang.nl
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