
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Er is veel gebruik gemaakt van deze enquete. 

Hieronder vindt u de opmerkingen welke door de deelnemers aan de enquete opgeschreven zijn deze 

staan inwillekeurige volgorde. 

 

 

Waarom zo laat pas dit formulier, net voor de vakantie. 

Huidige MFA, de Stek, is al te duur voor gebruikers! Hoe kun je dan aan een nieuwe MFA denken!! 

- Kerk, proberen een bedrijf in te krijgen. 

- School, proberen een bedrijf of meerdere bedrijven in te krijgen. 

Een bruin café moet blijven. Kortom, een MFA is totaal overbodig in Landhorst. 

Het verdienmodel van een MFA is ons inziens een must!! 

Totale onzin om geld te besteden aan een nieuw gebouw. Wij hebben De Stek en de gymzaal (gooi 

geen geld over de balk). Maak een doorgang van De Stek naar de gymzaal. In de gymzaal een bar, 

mooie aankleding zodat deze ruimte gebruikt kan worden voor zeer veel doeleinden. Denk aan 

carnaval of andere activiteiten. Let wel de café en zaal zal een keer ophouden als Piet Hein besluit te 

stoppen. Betrek Piet Hein bij deze ontwikkeling. Hij is tenslotte de man met ervaring, wat horeca 

betreft, werk samen en niet tegen. 

Onze nieuwe MFA, daar zal de horeca gedraaid moeten worden door een ondernemer, dit is voor 

Landhorst zeer belangrijk. 

Het wordt in de toekomst steeds moeilijker om alles te organiseren met vrijwilligers dus een 

ondernemer met betaalde medewerkers is een betere optie. Ook bij de Staatsbossen zal iets 

ontwikkeld kunnen worden wat groter is, ook met betaalde krachten om het een bestaansrecht te 

geven. Óf koffiepunten zoals in Twente. 

Nadat er een nieuwe woonwijk links van het dorp is bijgekomen lijkt het ons mooier dat de nieuwe 

kern ook meer in het midden komt te liggen (sportpark). Een moderner look (jasje) voor het dorp m et 

mogelijkheden genoeg voor uitbreiding naar Staatsbossen voor buitensportactiviteiten en Groene 

Poort. Mogelijkheden om mensen van buiten Landhorst aan te trekken. Bv. Een hardloopwedstrijd, 

mudrun, mountainbike-wedstrijden, fietsroutes. Een nieuw gebouw dat Groene Poort waardig is met 

beheerders die open zijn voor: koffieterras voor passanten/fietsers. Jeu de boules baan enz voor 

ouderen, biljart ruimte, feestzaal, ook ruimte in hal voor presentatie/folders/voor kleine 

bedrijfjes/workshops enz. Denk dat we van het imago ‘slaperig dorpje ‘ af willen. Door het in het 

moderne gedeelte van Landhorst te plaatsen met meer activiteiten ook voor buitendorpse mensen 

zal het dorp ‘energieker‘ worden op de kaart. 

MFA is dorpshuis, café/snackbar, feest- en partijruimte, vergaderruimte, toneel- en muziekvereniging 

in 1. 

Probeer het dorpshart te behouden. 

Probeer het café te behouden voor het dorp. Is een plek waar de jeugd nog veel samen komt. Is een 



MFA wel echt nodig? 

Bij vraag 6, zul je eventueel wel kunnen denken aan buitenspelen. Zoals zandbak, jeu de boules. Maar 

teamsporten horen daar mijn inziens niet bij. 

Gezien de tijdsdruk voor verstrekken gelden door gemeente graag flinke actie/tijdsdruk om een mooi 

en fijn MFA in Landhorst te realiseren. We zijn zo 2 jaar verder. Risico van ‘te laat‘ komen! Prettig als 

er bij inleveradres ook naam bij staat. Mijn voorkeur is Stek (met evt. Gymzaal) aanpassen. 

Vraag 6 is heel belangrijk als de school als locatie wordt aangewezen! 

Zeer belangrijk. Zorg voor een groen hart in de kern. 

Kies voor de financieel meest aantrekkelijke locatie. Belangrijk: Een horeca-optie voor de toerist (o.a. 

van de Groene Poort). Centrale aansturing, door bijv. een (wel/niet betaalde) beheerder. 

Als de gebouwen die niet in aanmerking komen voor MFA een woonfunctie zouden krijgen, wordt het 

bewoners aantal uitgebreid. Breder draagvlak kosten. En zou tevens kunnen worden voldaan aan 

appartementen voor ouderen die niet in aanmerking komen voor Mooiland huurwoningen. 

Combinatie MFA+sportcomplex is in het dorpshart niet te realiseren! Het is een goed plan een MFA te 

realiseren, succes werkgroep. 

We hebben al vele leegstaande ruimtes die niet of bijna niet benut worden. Een café die ook moet 

leven, waarom nog een gebouw erbij. Deal met de mogelijkheden die er al zijn en zorg hiermee voor 

een leefbaar dorp. Een nieuw MFA is echt geen prioriteit! 

Probeer vooral een visie over een langere periode te hebben (20-40 jaar). De samenstelling van de 

bewoners verandert en een groei (om bijv. voetbalvereniging levensvatbaar te houden (incl. jeugd) zal 

niet snel gebeuren, zodoende is de combi buitensport+MFA geen issue. Overigens geldt de visie van 

2012 nog altijd! Dus sportvelden op de Vrije Loop. Zijn de horecamogelijkheden bij De Stek altijd een 

optie. 

Verbouw van De Stek (indien nodig, voldoet toch prima voor zo’n klein dorp!) is veel goedkoper dan 

een geheel nieuw MFA. Bespaart een heleboel gemeenschapsgeld. Misschien kan dan de kosten voor 

de huidige gebruikers omlaag. Er kan wel beter geld uitgegeven worden aan nuttigere dingen. Zoals 

een echte opknap (ipv oplap) van de Schapendreef. 

Wij vinden (met 2 personen) op dit adres dat het in het traditionele gedeelte van Landhorst moet 

blijven! 

Bij alle varianten zal verbouwd moeten worden. Ga eens kijken bij andere dorpen bijv. 

Vortum-Mullem, Venhorst, Maashees. En in Vredepeel zijn ze nu een nieuwe aan het bouwen. 

Belangrijk: ouderenopvang Dag en evt nacht. 24/7 

Doe iets aan de Groene Poort en het pad langs de Bowie. 

De Stek+ de sporthal = MFA 

Ga in De Mortel kijken. 

Een MFA is voor de komende 25 jaar. Hebben we over 10 jaar nog wel een voetbalclub? De Stek zou 



met ‘n verbouwing uitstekend voldoen. MFA altijd in eigen hand houden, niet particulier 

VPL dient zich vooral bezig te houden met behoud van bestaande voorzieningen. Het realiseren of 

significant aanpassen van bestaande voorzieningen is één, deze vervolgens in stand houden is een 

andere opgave. 

Kan de gymzaal van De Stek niet omgebouwd worden? 

Als je een MFA bouwt zou ik meteen een ruimte inrichten waar kinderen en ouders kunnen wachten 

mocht er toch ooit een schoolbus komen. 

Belangrijk is wat is het doel. Met andere woorden, waar is behoefte aan en hoe kunnen we dat 

invullen? 

Eens was er een plan om het MFA in de school te plaatsen en de sportvelden te verplaatsen. Is dit 

plan van tafel? Een combi van café en MFA is volgens mij binnen ons dorp het meest wenselijk. 

 


