Notulen 71e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 02-05-2017
Aanwezig:
Totaal:

58 leden
208 leden (peildatum 02-05-2017)

1. Opening 71e algemene jaarvergadering.
Voorzitter David Driessen heet iedereen van harte welkom op de 71e algemene
ledenvergadering. Hij benadrukt dat onze contactambtenaar Willem Engberts
aanwezig is en dat Bart Huckriede m.b.t. project KORL later aansluit. Onze
secretaris René Kuunders is helaas verhinderd i.v.m. werkzaamheden in het
buitenland, Dini van den Bungelaar maakt daarom vandaag de notulen.
2. Notulen jaarvergadering 22 Maart 2016.
Deze notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Jaarverslag 2016.
Het jaarverslag wordt door David Driessen kort doorgesproken met extra
aandacht voor diegene die niet meer in ons midden zijn. Tevens worden de
verenigingenavonden extra aangestipt omdat hierop veel belangrijke zaken
worden doorgenomen. Verder geeft David weer dat hij na 10 jaar bestuurslid VPL
te zijn geweest het fijn vindt dat op 29 november eindelijk de bomen in de
Kerkstraat zijn gekapt. Er wordt er een woord van dank uitgesproken naar alle
vrijwilligers in het dorp.
4. Kasverslag 2016
4.1. VPL
Realisatie opbrengsten:
Ineke geeft aan dat in 2016 meer gerealiseerd is dan begroot was.
Dit komt met name door de opbrengst van de werkgroepen en een hoger leden
aantal waardoor wat meer contributie.
Realisatie kosten:
Helaas zijn ook de kosten hoger dan begroot was. Dit heeft vooral te maken met
meer kosten in de werkgroepen en meer ‘vergaderkosten’. Ineke legt uit dat de
kopieerkosten welke zijn opgenomen in de vergaderkosten een groot deel
innemen van de gemaakte kosten, teven vinden de bestuursvergaderingen VPL
voortaan in De Stek plaats.. Ook de bankkosten zijn verhoogd.

Over 2016 een positief saldo van € 36.49.
Kosten werkgroepen
• Sinterklaas kosten koets
• Jaarvergadering
• Oranjecomite
• Kermiskosten hierin weegt het huren van aggregaat zwaar
• Landhorst 70
• Groene Poort; HAS studentes + boekwerk ‘tussen dorp en groene poort’.
• Nieuwe website Peelbelang.
• Landhorst Mooi
• Verenigingenavonden
Hierover zijn geen vragen.
4.2.

Dierenweide

Dhr. Ad Rijkers krijgt het woord. Op verzoek van Mies Ven doet Ad het financieelen jaarverslag. De secretaris/penningmeester Marco Nillesen is verhinderd.
Financieel Verslag
De financiën worden helder uiteen gezet en per onderdeel benoemd. Grofweg
samengevat vormen contributie en verkoop dieren de grootste inkomsten en
worden de hoogste uitgaven samengevat in voerkosten, kunstmest,
verzekeringen/abonnementen, bankkosten en stroomkosten.
Jaarverslag
In het voorjaar is de dierenweide met 20 jonge dieren toegenomen, namelijk met
6 dwerggeiten, 4 schapen, 3 kameroenen en 2 nubische geiten.
Dhr. Jan Meijer heeft zich laten informeren omtrent de dieren en de verzorging
en heeft zich hierna aangemeld voor de taak van dierenverzorger. Hij is op 05
april 2016 begonnen, waarbij de dagen en taken vastgesteld. Ook mevrouw
Marloes Daanen heeft laten weten mee te willen draaien als verzorgster eens in
de week tijdens avonduren, maar ivm het heuglijke nieuws van haar
zwangerschap was deze hulp van korte duur.
Er is nog veel onderhoudswerk verricht in de dierenweide door Jan Meijer:
 Er is schikdraad verbetering aangebracht.
 Er zijn 4 nieuwe hooiruiven gemaakt.
 Bij de regenbuizen zijn nieuwe ringen geplaatst.

 De buizen die lekten zijn korter gemaakt en zijn inmiddels weer klaar voor
gebruik.
 De leegte voor de roosters is met split en zand opgevuld.
 De struiken naast het voetpad zijn ingekort om het snoeien ervan te
vergemakkelijken.
Er zijn 14 dieren verkocht tegen een totaalwaarde van € 695,
Helaas zijn er ook 1 schaap en 2 geiten overleden.
Tot slot een woord van dank aan alle steunende leden “de vrienden van de
Dierenweide” en uiteraard voor alle vaste vrijwilligers en anderen voor hun inzet
waarmee de dierenweide in stand kan worden gehouden.
Kasverslag:
Dit jaar is er iets meer contributie ontvangen, namelijk € 1945,-. De totaal
inkomsten waren € 10.271.15 Kosten € 10.234,66. Positief saldo van € 36,49.
Martin Rijkers en Jos de Kleijne hebben de kas gecontroleerd.
Martin: de kas ziet er prima uit.
Kascommissie 2018 Jos de Kleijne & Anja vd Velden.
5. Begroting 2017.
Ineke doet beknopt verslag bij de informatie welke men op de beamer kan
lezen.
Veel posten blijven hetzelfde begroot als voorgaande jaren.
Opbrengsten begroot totaal € 10.170,Kosten begroot totaal € 10.145,Verwacht positief resultaat € 25,Er zijn geen aan- of opmerkingen over de begroting.

6. Bestuursverkiezingen.
Er zijn dit jaar twee bestuursleden aftredend, waarvan één herkiesbaar: Dhr.
Rene Kuunders, en één niet herkiesbaar: Dhr. David Driessen. Het zittend bestuur
heeft dhr. Wim Lucas voorgedragen. Er heeft zich bij het bestuur tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering geen andere kandidaat gemeld.

Dhr. Aad Overvliet en dhr. Vic Bontrup zijn bereid gevonden om dit jaar de
kiescommissie te vormen. Dhr. Aad Overvliet deelt mede dat er 58 stemmende
leden aanwezig zijn, de uitslag is als volgt:
René Kuunders: 58 voor, 0 tegen en 0 blanco
Wim Lucas: 47 voor, 7 tegen, 1 blanco en 3 biljetten zijn niet ingeleverd.
Beiden gefeliciteerd met de benoeming.
7. Pauze. Inschrijving nieuwe leden
8. Woordje aftredende leden.
Ineke de Bruyn - Geene:
Beste David,
Vorig jaar tijdens de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering gaf jij aan
dat dit voor jou het laatste jaar bij VPL zou zijn. Na het afscheid van Karel heb jij
je beschikbaar gesteld als voorzitter van VPL, het was een moeilijke taak om Karel
te evenaren maar dat ging je vanaf dag één goed af. Op je werk ben je gewent
om ongeveer 2000 man aan te sturen dus die bijna 750 landhorstenaren en deze
4 eigenwijze bestuursleden moet een eitje voor je geweest zijn.
In de periode die jij met ons doorgebracht hebt hebben we jou leren kennen als
een goede bestuurder, met af en toe een kritische noot, maar zeker ook een
flinke dosis humor op zijn tijd.
Je bent in 2007 het bestuur komen versterken als opvolger van Helma Nabuurs van den Berg. De eerste jaren ben je actief geweest als gewoon bestuurslid
waarna je na het vertrek van Jan Geurts de rol van vice-voorzitter op je genomen
hebt.
Jij heb jezelf voor divers projecten ingezet.
Ik noem ze in willekeurige volgorde op:
 de leefbaarheidsagenda, dit was 1 van je eerste projecten.
 Je hebt je hard gemaakt voor plein 65, dit project is opgeheven, maar daar
is wel de basis gelegd voor de dorpsvisie en daarna de KORL.
 het sponsorbeleid, je hebt dit idee geïntroduceerd op een
verenigingenavond. Je bent er een groot voorstander van om de
verenigingen meer betrokken te maken door bepaalde taken in het dorp te
verrichten of zich in te laten zetten bij een activiteit. Op deze manier
kunnen de leden van de vereniging een extra centje bijverdienen. Onlangs
hebben we besloten om als VPL een deel van het zelfsturingbudget
hiervoor in te zetten waardoor we dit sponsorbeleid ook echt kunnen gaan
bewerkstelligen. Hierover komt later dit jaar meer duidelijkheid.
 MFA (Multifunctionele Accommodatie), over de toekomst van Landhorst
denk je goed na. Met een zakelijke blik heb je een eigen visie omtrent de

MFA en hierdoor ook direct voor Landhorst. Je bent hier vaak in je
gedachten mee bezig en vind het belangrijk dat de landhorstenaren een
centrale ontmoetingsplek blijven houden. Je schuwt er niet voor om over
dit gespreksonderwerp contact te houden met de gemeente.
 Groene poort. Met de realisatie van het project KORL komt ook de groene
poort langzaam in zicht. Je hebt al de nodige gesprekken gevoerd met
staatsbosbeheer op hoog niveau en hierdoor zijn we al ver gekomen. De
verwachting is dat de groene poort op niet al te lange termijn gerealiseerd
gaat worden. Je hebt hiervoor ook veelvuldig contact gehad met de
boswachter dhr. van Kalleveen. We zijn dan ook heel benieuwd of we
samen een mooi verband kunnen gaan leggen tussen de groene poort en
de MFA, maar dat er nog veel moois voor Landhorst in het verschiet ligt
mag duidelijk zijn.
 Kerk. Toen de sluiting van de kerk aangekondigd werd en er vanuit diverse
parochianen zorgen werden geuit over deze sluiting heb je verschillende
keren contact gehad met het bisdom en ze, samen met een paar andere
mensen die zich dit probleem aantrokken, op een goede manier overtuigd
dat het in jullie ogen niet direct nodig was om onze kerk op korte termijn
te sluiten.
 Kermis. Af en toe een hoofdpijndossier... echt afspraken maken met
kermisexploitanten valt niet mee, het is altijd maar weer afwachten of ze
bereikbaar zijn en of ze alles kunnen realiseren wat ze beloven. Dit ben jij
niet gewend, vanuit je functies ben je gewend om de touwtjes strak in
handen te hebben en dat de afspraken nagekomen worden...... bij
kermisexploitanten kan het wel eens anders lopen en zijn we toch altijd
weer opgelucht als er donderdagochtend attracties landhorst binnen
rijden. Dat we de afgelopen jaren een mooie kermis gehad hebben is echt
aan jou te danken, namens alle landhorstenaren zijn we je hier zeer
dankbaar voor.
David, we vinden het jammer dat je afscheid van ons bestuur neemt. Je was een
erg fijne collega met een frisse en soms heel andere kijk op zaken waardoor we
geprikkeld werden om onze gedachtegang nog eens goed te heroverwegen. De
bestuursvergaderingen met jou hebben we ervaren als een bijzonder leuke tijd,
je hield de vergadering scherp van niveau maar met een flinke dosis humor.
Regelmatig hebben we met zijn allen smakelijk om je grappen kunnen lachen. En
zelf kun je met een enorme schaterlach flink om je eigen grappen lachen, wat
dan weer aanstekelijk werkt.
We zijn er van overtuigd dat we je gaan missen als bestuurslid maar David, we
zijn er erg blij mee dat je toch te kennen gegeven hebt dat jij jezelf in wilt blijven

zetten voor de projecten MFA en groene poort. Op die manier kunnen we toch
gebruik blijven maken van je kwaliteiten en natuurlijk jou gevoel voor humor.
David, heel erg bedankt voor je inzet en je tijd en we willen je graag een
enveloppe overhandigen namens de vereniging.
9.1 Groene Poort.
Doel: betere entree Staatbossen en aansluiting tussen de staatbossen en ons
dorp. 2016: mogelijkheden onderzocht
Plannen worden gemaakt tussen VPL-Staatbosbeheer – Gemeente.
Gedacht (geen concrete oplossing) wordt aan een ruimere entree, met heideveld,
speelbos, waterpomp en bankje, aansluiting voor elektrische fietsen.
Informatiebijeenkomsten in komende 3 maanden 2017 om met het dorp een
keuze te maken. Planning is om in oktober 2017 met de aanleg te beginnen.
9.2 MFA/Clusteren voorzieningen.
Doel: behouden van zoveel mogelijke voorzieningen in Landhorst tegen
betaalbare kosten. Hierover zijn wij in gesprek met alle belanghebbenden in het
dorp. In de 2e helft van 2017 zal er meer duidelijk worden middels
informatieavonden.
9.3 Nieuwe website VPL.
www.peelbelang.nl
Per 1/10/16
Nieuws, foto’s, werkgroepen
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Dini van den
Bungelaar.
Carola Linders – van Elst: Vraagt of het mogelijk is om bij wijzigingen van de
website een nieuwsflits (per app/mail) kan worden verzonden aan de leden
waardoor de website meer wordt bekeken.
9.4 Update LVC Net.
Presentatie door Paul Kempen, deze wordt later in de vergadering gegeven.
9.5 Kermis.
2017 staat weer een kermis gepland
Vrijdag 29 september t/m maandag 2 oktober
Kermisexploitant heeft toegezegd met autoscooter, rups etc. te komen.
9.6 Activiteitenlijst – verenigingen.

Diverse activiteiten die in het dorp jaarlijks terugkeren worden ondersteund met
een vergoeding voor vrijwilligers van Landhorstse Verenigingen.
Lijst is gereed en zal tijdens de eerste verenigingenavond worden gepresenteerd.
Gefinancierd uit budget zelfsturing (ca 1.000 euro per jaar)
9.7 Verbeterdebuurt app.
Er is een verbeterdebuurt-app beschikbaar.
Dus nu ook meldingen doen met uw smartphone
Natuurlijk mag u ook nog steeds bellen met de gemeente.
Alle meldingen komen op de website van www.verbeterdebuurt.nl te staan.
U ziet rode punaises waar meldingen nog open staan en groene vlaggen daar
waar de melding is afgehandeld.
Meldingen dienen te vallen in de categorieën: Afval, Water en riolering, Verkeer
en bestrating, Groen- en spelvoorzieningen, Straatmeubilair en verlichting,
Overlast, Bouwoverlast. Vanuit de zaal hebben twee leden ervaring met deze app.
De werking van de app is zowel postief als negatief ervaren.
9.8 Nieuwe projecten tbv leefbaarheid.
Na KORL, Groene Poort en MFA gaat VPL verder met de verbetering van
Leefbaarheid in Landhorst. Welke vraagstukken van Landhorst dienen de
komende jaren te worden opgelost? Geef deze door aan het bestuur
Carola Linders – van Elst: Veilige fietsroute naar Wanroij!
Harm: nieuwe GVVP is in conceptfase en dit is een speerpunt van VPL in de
nieuwe GVVP. Natuurlijke Sint Anthonis, De Bergen ook benaderen voor
Toeristische ontwikkelingen.

9.9 Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst (KORL).
https://www.youtube.com/watch?v=5d3bB1z7_u4
Presentatie door Bart Huckriede
In november 2016 zijn de bomen in de kerkstraat gekapt.
Eerder enkel in voorbereidende fase, bewonersavonden, stoepkrijt op weg etc.
Deze Plannenmakerij in voorbereidingsfase is voorbij. Nu in ontwerpfase ofwel
offerte traject. Voor de bouwvak wil men de civiele werkzaamheden klaar
hebben. Planten worden in het najaar geplaatst. De weg is nu 6 mtr breed, dit
wordt 5 mtr. met aan weerskanten permeo blokken. Volgens de
wegcategorisering nederland –> wijk ontsluitingsweg moet 5 mtr. volstaan.
Vakken (zie foto’s presentatie) geven plannen weer. Stenen molgoten en

punaises worden herbruikt. De historische eik voor ‘de Vlieger’ moet blijven
staan. Het plan geeft niet verder weer dan tot kruisingsvlak- Heistraat.
Prioritering is gewijzigd i.v.m. mogelijkheden subsidie plan, waarin wordt gesteld
dat het bedrag voor 2018 besteed moet zijn. Planning is in najaar beplanting
Kerkstraat en ontwerp Heistraat. Ideeën kunnen worden gemeld bij Ineke. Eind
2018 moet dit deel van het plan klaar zijn. Door afkoppeling komt geld
beschikbaar. Een 2e aanvraag voor subsidie loopt (aan de achterzijde project)
terwijl geplande werkzaamheden worden uitgevoerd.
Wim Lucas: Subsidie van € 100.000,- komt bovenop de € 345.000,- ? Of zit dus
hierin de gemeente subsidie en ook het te besteden bedrag voor dorpsbelangen?
Harm: De gemeente heeft € 345.000,- eigen middelen ingezet. Via het Deltraplan
Hoge Zandgronden (DHZ) kan dit bedrag verdubbeld worden tot maximaal €
700.000,-. De eerste trance, die bestemd is voor herinrichting (gedeelte)
Kerkstraat en Heistraat is € 100.000,- van gemeente en € 100.000,- van DHZ. Na
afronding van Kerkstraat/Heistraat heeft de gemeente nog € 250.000,- voor KORL,
een tweede subsidieaanvraag loopt inmiddels.
Herman de Klein: Hoe veel tijd neemt het voordat het volledige plan is voltrokken.
Bart: subsidies aanvragen is kansen benutten. Hieraan hangt geen tijdsplan. In de
keuze van beplanting heeft men rekening gehouden met estetisch, ecologisch en
passend in straatbeeld.
Nieuwe beleid is meer kwaliteit (minder bomen, wel diverse soorten). In
nederland te weinig diversiteit, leidt tot ziekten en plagen. etc.
Ineke De Bruyn - Geene: Week of 7 geleden in de Stek een bijeenkomst gehad
waarin precies werd weergegeven voor welke beplanting is gekozen. Een
correctie t.a.v. deze avond is het feit dat de straat wel een meter smaller wordt.
Evert Nap gaf heldere uitleg over de nieuwe bomen en beplanting. Molgoten
worden leeggemaakt, hierin permeoblokken. De gebakken stenen uit de
molgoten worden hergebruikt om de (vlak gemaakte) punaises van bestrating te
voorzien. Dit alles geeft en mooi visueel beeld.
Harrie Schilderink; in Kuulotterstraat geen punaises/klinkers. 5 mtr. breed met
verkeersremmende maatregelen/wegversmalling erin?
Ineke de Bruyn – Geene: De Kuulotterstraat heeft wel klinkers in de molgoot
liggen en dat wordt hiermee bedoeld.
Martin Rijkers vraagt zich af of parkeren geen problemen gaat geven.

Bart Huckriede: De verwachting is van niet, zoveel wegdek gaat er niet verloren.
Arnold de Wit; Molgoot aan quayweg kan bij noodweer de regen niet aan. De
Quayweg heeft nog een buffer mogelijkheid in de vorm van split. Bij Kerkstraat is
geen buffer aanwezig. Bermen worden wat verlaagd. Opmerking wordt
meegenomen. Bart. De hoek Heistraat biedt mogelijkheid voor een Wadi
Piet van den Berg: bij school is grond niet in gebruik, grote strook grond.
Bart Hukriede: Opmerking wordt meegenomen.
Ineke geeft aan dat over ongeveer 1 maand een oproep voor een nieuwe
bijeenkomst volgt
Vraag vanuit de zaal: Kan men door de Heistraat niet meer met een dieplader
rijden?
Ineke: verkeer kan gewoon erdoor, verkeerstechnisch berekend.
Anton Nabuurs: hoe breed blijft de kerkstraat dan op zijn smalst, want je heb 3,5
mtr nodig? Ineke geeft aan dat de 50 cm aan weerskanten van de permeoblok
niet zijn meegenomen in de meters
Men heeft echt 3,5 mtr nodig om met breder vervoer te kunnen rijden. Dit wordt
meegenomen.
David Driessen: Is er kans dat men tijdens de helft van het project stopt.
Bart Huckriede: De DHZ subsidie loopt niet zo geweldig. Dit project heeft bij de
provincie de volle aandacht, gelden om op droge zanden af te koppelen zijn
uniek in Brabant. Kans is groot op positief resultaat, met volle draagvlak. De
tweede tranch (subsidie) is inmiddels ook al aangevraagd.
9. Rondvraag.
De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen.
Aad overvliet: Wat is de status van basisschool ‘de Vlieger’.
David geeft aan dat er initiatieven lopen. Inventarisatie volgt. Zakelijke
uitwerking zal niet bij VPL liggen.
Anja van der Velden: Uitvoering afkoppelen en aanpassingen straat combineren
met aanleg van glasvezel. Paul kempen van LVC Net is zojuist binnengekomen,
deze vraag zal later worden beantwoord.

Piet v.d Berg: Wie verzorgt op dit moment het onderhoud van de schooltuinen
etc.
David: Wordt meegenomen en aan de gemeente doorgegeven.
Harry Schilderink: Er staan 2 woningen leeg in de Kievitshof. Kan er bij invulling
geen voorrang worden gegeven aan inwoners van Landhorst? David: De invulling
van Kievitshof ligt bij woningcorporatie Mooiland en VPL kan hierin niets
betekenen. Karel van der Velden zegt dat bij interesse direct moet worden
aangemeld bij Mooiland, dan wordt je serieus meegenomen bij de invulling.
Mooijland moet aanmeldingen op volgorde afwerken. Carola Linders – van Elst
geeft vervolgens weer dat men via internet moet aanmelden en niet via telefoon,
dit wordt door Harry vreemd gevonden omdat juist geïnteressserde ouderen
betreft welke mogelijk niet zo vaardig zijn met een PC. Ad Rijkers geeft aan dat er
vrijwilligers/ondersteuners bij de KBO zijn voor hulp m.b.t. bovenstaande.
Arnold de Wit: Buurtschap D’n Oosthoek bestaat nu +/- 15 jaar, maar er zijn nog
steeds bouwwegen in deze buurschap. Wanneer worden de wegen hier
aangepast?
David: Wordt meegenomen en aan de gemeente voorgelegd.
Huub Rijkers: Wil graag meer bekendheid omtrent concept GVVP. Verduidelijking
van keuzes omtrent beleid 60-80km wegen kweekt mogelijk wat meer begrip?
Harm: Dorpsraad heeft slechts een adviserende rol, gemeenteraad neemt
beslissingen. Het is derhalve twijfelachtig of kaders adviserend een toegevoegde
waarde hebben. Er wordt nagegaan of op korte termijn een avond kan worden
gepland waarin meer informatie kan worden vrijgegeven m.b.t. beleidskeuzes in
GVVP.
Karel van Steenbergen: waarom zoveel financiële middelen voor groen etc. in
een dorp. Sluiting van school maakt het school minder leefbaar, dus school moet
eerst terugkomen.
Harm: Prioriteit ligt nu op het borgen van bereikbaarheid van voorzieningen.
Carola Linders – van Elst geeft aan dat het plezier van wonen erg belangrijk is.
Ook maakt Ineke duidelijk dat KORL geen financiële kosten meebrengt maar juist
geld oplevert wat kan worden aangewend voor de leefbaarheid in het dorp.
Ad Rijkers: Vragen met betrekking tot zorg en welzijn kunnen worden
beantwoord worden door het Sociaal Dorpsteam van de gemeente.

Paul Kempen LVC Net
In 2016 is de vraagbundeling afgesloten (32/33%) en hiermee is men naar de 5
gemeenten gegaan. Er waren gemiddeld te weinig abonnementen gerealiseerd
om zoals door de coöperatie gepland de glasvezel aan te leggen. Gemeenten zijn
op zoek gegaan naar investeerders welke met behaalde resultaat de aanleg van
glasvezel kunnen realiseren.
In maart van dit jaar waren de vijf gemeentes intensief in onderhandeling met
de netwerkexploitant die het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk wil
aanleggen. Toen ging het vooral over hoe diep en waar de glasvezels in de grond
moeten komen te liggen en waar de wijkcentrales mogen staan. Ook over hoe
het toezicht op de werkzaamheden wordt geregeld et cetera. Allemaal
technische zaken, welke ondertussen zijn vastgesteld. Nu gaat het meer over de
kosten die de vijf gemeentes voorgefinancierd hebben en hoe deze terugbetaald
worden. Vooral financiële zaken dus. Inmiddels zijn er al de nodige voorstellen
over de onderhandelingstafel gegaan en het eind komt in zicht. De exploitant en
de vijf gemeentes verwachten in de maand mei de deal rond te hebben.
Vraag Jos Dillissen mbt ontwikkelingen budget en kosten.
Paul: Kosten blijven gelijk, past in totale beeld, hierin geen wijziging ivm
getekende contracten.
Vraag Geraldine de la Mar: Blijven de voorwaarden weergegeven tijdens eerdere
info avond en contract in tact.
Paul: Ja dit blijft gelijk.
Vraag Carola Linders – van Elst: Eén van de providers zou in een faillissement
verwikkeld zijn?
Paul Kempen: Dit was de provider Trined, maar deze is overgenomen door een
nieuwe investeerder-> en is zelfs vergroot.
Anja van der Velden: Geeft nogmaals aan dat combinatie van uitvoering
afkoppelen en aanpassingen straat met aanleg van glasvezel wenselijk is.
Paul Kempen: De ontwikkelingen worden wel meegenomen, maar men kan niet
garanderen dat een combinatie mogelijk is omdat afstemming in planning
moeilijk is.
Ineke de Bruyn -Geene: Is de aanleg van glasvezel duur?

Paul Kempen: Het gaat niet om de prijs van aanleg maar het is moeilijk de
procedure te combineren.
Vereniging Peelbelang Landhorst.
Notuliste: Dini van den Bungelaar

Ivm afwezigheid Secretaris René Kuunders

JAARVERSLAG 2017 VERENIGING PEELBELANG LANDHORST.
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst weer
diverse keren vergaderd. 1x de algemene ledenvergadering, 12x de
bestuursvergadering en ook de werkgroepen/commissies zijn diverse malen bij
elkaar gekomen.
 8 januari ’17

Nieuwjaarsontmoeting

 10 maart '17

Informatieavond KORL Kerkstraat

 2 mei ’17

Jaarvergadering VPL 2016

 8 juni '17

Informatieavond KORL Heistraat + GVVP

 25 juni '17

Feest Landhorst 72

 1 juli '17

Pauselijke onderscheiding Cor Kuijpers

 5 juli '17

Verenigingenavond

 19 juli ‘17

Informatieavond Groene Poort

 29 september/2 oktober ’17 54e Kermis in Landhorst
 8 november '17

Evaluatie KORL Kerkstraat

 26 november ’17 Intocht Sinterklaas
 29 november '17 Verenigingenavond
 9 december ’17

Kerstmarkt

 Er wordt een H. Mis opgedragen voor de leden en overleden leden van
Vereniging Peelbelang Landhorst.
 Tot slot iedereen bedankt die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het
wel en wee van Landhorst, uw hulp blijft ook in de toekomst noodzakelijk.
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