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ALGEMENE JAARVERGADERING
VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

Datum:
Plaats:
Aanvang:

Woensdag 28 maart 2018
Dorpshuis ‘De Stek’ Landhorst
20.00 uur

Agenda voor de 72e jaarvergadering Vereniging Peelbelang Landhorst:
1. Opening & inleiding door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 02-05-2017.
3. Jaarverslag 2017.
4. Kasverslag 2017 & Verslag dierenweide “de Vrije Loop”.
5. Begroting 2018.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Dini van den Bungelaar
Eventuele andere kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering bij het secretariaat.
7. Pauze, tevens inschrijving nieuwe leden.
8. Mededelingen van het bestuur.
Onder andere:
-Een energieneutrale gemeente
-De Groene Poort
-MFA (Multi Functionele Accommodatie)
-Kermis Landhorst 2018
-KORL (Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Notulen 72e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 28-03-2018
Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

66 leden
11 leden
220 leden (peildatum 28-03-2018)

1. Opening 72e algemene jaarvergadering.
Voorzitter Harm de Kleijne heet iedereen van harte welkom op de 72e
algemene ledenvergadering. Hij benadrukt de aanwezigheid van Roel
Wouters (onderdeel Duurzaamheid) en Willem Engbers
(Contactfunctionaris Dorpsraden) Gemeente Sint Anthonis. Het college laat
zich verontschuldigen i.v.m. de afspraak dat zij gedurende de periode dat zij
demissionair is, niet aanwezig zullen zijn bij jaarvergaderingen van de
dorpsraden in de gemeente.
Inleiding door de voorzitter
28 maart 2018. Voor u staat een trotse voorzitter. Een voorzitter die trots is
op wat het bestuur heeft bereikt het afgelopen jaar. En er komt veel op ons
af. Het komende jaar gaat de schop de grond in voor snel internet. In onze
gemeente heeft 56 procent zich aangemeld voor glasvezel. In Landhorst
was dit aantal zelfs 70 procent. Daarmee zijn we het dorp met het grootste
aantal aanmeldingen. De aanleg start vanuit een al aanwezige
glasvezelkabel uit de gemeente Boekel. We beginnen dus in Landhorst en in
april 2019 is heel de gemeente Sint Anthonis aangesloten op glasvezel. Heb
je je nog niet aangemeld? Dit kan nog tot de start van de aanleg tegen
dezelfde gunstige voorwaarden als de mensen die wel al ingeschreven zijn.
De basisschool sloot in 2016 haar deuren en we zijn als bestuur verre van
tevreden over het politieke handelen in de periode die volgde na de
schoolsluiting. We zetten ons nog steeds in voor collectief vervoer en
hopen dat de politiek gaat inzien dat Landhorst een dergelijke voorziening
nodig heeft. Het gebouw staat ook nog steeds leeg. Het bestuur is hierover
in gesprek met Bontrup Groep om hier woningen te realiseren voor starters
en senioren. De keuzes voor starters en senioren is voortgekomen uit de
enquete die we verspreid hebben in het dorp. Heeft u een woonbehoefte,
nu of in de toekomst die anders is dan uw huidige woning, laat het ons
weten, zodat we vooraf in kunnen spelen op de behoefte die komen gaat.

Op 6 maart is een afvaardiging van uw bestuur een rondje gaan fietsen met
het college van burgemeester en wethouders. Thijs Hendriks had zeven
elektrische fietsen gebracht zodat we snel door het landschap schoten.
Normaal lopen we altijd een rondje met het college en bespreken we zaken
die anders en beter moeten. Nu hebben we ervoor gekozen om op de fiets
te gaan, zodat ze zelf hebben kunnen ervaren dat het fietspad langs het
Peelkanaal in een zeer slechte staat is. Hopelijk hebben ze ingezien dat hier
actie vereist is.
De dorpsraad krijgt jaarlijks een zelfsturingsbudget van de gemeente. We
hebben het afgelopen jaar met verenigingen om tafel gezeten om te kijken
hoe zij dingen voor het dorp kunnen doen, en als tegenprestatie een deel
van het zelfsturingsbudget krijgen voor hun vereniging. In 2018 zijn we
hiermee begonnen met het ophangen/afhalen van de feestverlichting. Dus
heeft u als vereniging of stichting behoefte aan een financiële bijdrage,
weet dan dat u bij ons terecht kunt, maar dat we er wel een tegenprestatie
voor vragen.
Andere kleine zaken die we opgepakt hebben zijn het terugplaatsen van de
bordjes Parel van de Peel bij het in- en uitrijden van Landhorst. De
dienstregeling van de buurtbus is verandert zodat studenten ook ‘s
ochtends op tijd voor hun lessen kunnen zijn. De start van het organiseren
van Landhorst 75 is in gang gezet, hier zoeken we nog mensen voor. En tot
slot mogen we blij zijn met zoveel actieve inwoners, waarvan enkele er
voor hebben gezorgd dat de gele handwijzers weer opgeknapt en geplaatst
zijn. Een prachtige aanvulling in het straatbeeld van ons dorp.
2. Notulen jaarvergadering 02 mei 2017.
Deze notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
De notulen kon u inzien op www.peelbelang.nl of in De Stek en de
ontmoetingsruimte in de Kievitshof.
3. Jaarverslag 2017.
Het jaarverslag wordt door Harm de Kleijne kort doorgesproken en akkoord
bevonden.
4. Energieneutrale gemeente in 2023
Roel Wouters is beleidsmedewerker bij de gemeente Sint Anthonis. Hij is
kartrekker bij de gemeente om te komen tot een energieneutrale gemeente
in 2035.

De kernen Stevensbeek, Westerbeek en Sint Anthonis hebben al projecten
lopen. Vereniging Peelbelang heeft tot op heden hiervoor geen tijd vrij
kunnen maken.
Vanaf 2017 streeft de gemeenteraad naar een energieneutraal 2035; binnen
de gemeente Sint Anthonis voldoende energie opwekken om te kunnen
voldoen aan de gewenste c.q. noodzakelijke behoeft binnen de gemeente.
Dit wordt financieel gestimuleerd middels 3 subsidieregelingen (deze lopen
alleen in 2018, de subsidieregelingen voor 2019 zijn nog niet bekend), voor
particulieren (niet voor bedrijven).
Toelichting Roel Wouters m.b.t. welke regelingen er zijn getroffen.
1. Algemene duurzaamheidsregel: Begin 2015 hebben alle huiseigenaren in
Nederland een voorlopig energielabel toegestuurd gekregen van de
Rijksoverheid. In 2018 kunnen woningeigenaren van de gemeente
maximaal veertig procent subsidie krijgen op een investering in
energiebesparing. Maximum bedrag: € 500,- bij één stap in het
energielabel en € 1.000,- bij meer stappen.
2. Nul Op de Meter(NOM) woning. Bij een Nul op de Meter woning wordt
het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken
van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk
bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Hierbij
kan tot 40% van de kosten retour worden verkregen vanuit de
gemeente. (Dit een hoog percentage geeft Roel Wouter aan, maar het is
belangrijk te weten dat het ‘ombouwen’ naar een Nul Op de Meter
woning enorme kosten met zich meebrengt)
3. Particulieren die nog meer dan 100 m2 asbestdaken hebben liggen,
vanaf 2024 verboden, kunnen het asbest met de landelijke regeling van
€ 4,50 per m2 door de gemeente verdubbeld zien worden tot € 9,- per
m2, tot een maximum van € 5000,- , indien een een extern bedrijf de
sanering uitvoert. Echter als tegenprestatie wil de gemeente dat er 3
kiloWatt-piek aan zonnepanelen worden geplaatst. (dit zijn ongeveer 10
zonnepanelen)
Roel Wouters nodigt alle aanwezigen uit om deze zaken te overwegen,
en bij vragen en/of opmerkingen Roel Wouters te e-mailen.
E-mail: roelwouters@sintanthonis.nl

Jos Delissen: Wat is bekend omtrent energiezuinig maken zakelijk.
Roel Wouters: tot nu toe nog niet veel van bekend. Als je een goed idee
hebt, dan samen hierover sparren. Roel geeft aan dat een goed idee
nooit van tafel zal worden geschoven, maar kan ook niet direct een
akkoord krijgen.
Willie Smits: Wordt deze subsidie naast Rijkssubsidie ontvangen of is dit
de vervanging?
Roel Wouters: Wordt naast Rijkssubsidie ontvangen met max van 50%.
Brigitte Angenendt: Is de subsidie nog achteraf aan te vragen?
Roel Wouters: Bij energiemaatregelen kan je aanvragen voor
maatregelen na 1 januari 2018, bij asbest kun je aanvragen voor
maatregelen na 1 april 2018, indien een extern bedrijf de sanering
uitvoert.
Fons de Kleijne: vraag m.b.t. investeringen vanaf 100m2?
Roel: Inventarisatie – investering 100 m2, anders wegen de kosten niet
op tegen opbrengsten.
5. Kasverslag 2017
5.1. VPL
Realisatie opbrengsten:
Ineke geeft aan dat de opbrengsten lager zijn dan de begroting, dit komt
met name doordat de werkgroepen een lagere opbrengst hebben
opgebracht en door minder contributie (Overleden leden).
Realisatie kosten:
De gerealiseerde kosten zijn een stuk lager dan de kosten welke begroot
waren. Dit komt omdat de uitvoering van de groene poort niet is
gerealiseerd in 2017.
Kosten werkgroepen;
Naast de lager uitgevallen kosten van de groene poort, zijn de kosten voor
de overige werkgroepen (Sinterklaas, jaarvergadering, kermis,
Landhorst 70-75, Nieuwjaarsontmoeting, Kwaliteitsimpuls, Internet,
Landhorst mooi, en de Verenigingenavond) nagenoeg gelijk beleven.
Hierover zijn geen vragen.

Kascommissie 2017: Anja van der Velden en Jos de Kleijne zijn helaas beiden
verhinderd. Maar er is een verslag opgemaakt, dit wordt voorgelezen. In het
verslag wordt aangegeven diverse steekproeven te hebben gedaan, waarbij
blijkt dat bijbehorende documenten steeds voorhanden zijn. Diverse vragen
gesteld omtrent de diverse geldstromen en bijbehorende boekingen. Er is
voldaan aan de vraag (ALV 2017) om meer duidelijkheid te creëren. Kas is
nageteld en akkoord. Men kon geen onvolkomenheden ontdekken. Tips:
contributie 2018 direct na ALV incasseren, daarnaast niet met contact geld
werken maar enkel overschrijvingen/boekingen. Beiden verlenen de
penningmeester decharge voor de financiële boekhouding van 2017.
Kascommissie 2018: Anja van der Velden en Patrick de Klein.
5.2. Dierenweide “de Vrije Loop”.
Hiervoor wordt het woord gegeven aan Mies van de Ven:
 Financieel Verslag 2017:
Mies doet beknopt verslag over de ontvangsten; contributie leden,
verkoop dieren en rente. Welke worden weggezet tegen de uitgaven:
dierenarts, oud brood, voer, verzekeringen/abonnementen, bankkosten,
bedrijfsgoederen, Rendac Kadavers, I&R Registratie, Kunstmest Zaaizaad,
en Stroomkosten. Er zijn wat minder kosten gemaakt dan in 2016.
 Jaarverslag:
Op 20 maart 2017 is de AID op bezoek geweest om de registratie van de
dieren te controleren, dit koste wel wat tijd maar kon zonder
opmerkingen van de ambtenaar afgesloten worden. Op 26 mei is op het
‘voorplein’ een bankje geplaatst door PGSA, zij verzorgen komende jaren
ook het onderhoud hiervan. In het voorjaar zijn 15 jonge dieren geboren
en zijn 14 dieren verkocht. Er is veel snoeiwerk verricht en in het voorjaar
is de dierenweide 5x beregend. Verder is voldoende hooi ingewonnen.
Het loonwerk wordt gedaan door Walter Bontrup, Marcel Rijkers, Ad
Rijkers en Vic Bontrup, allen op vrijwillige basis. Tot slot een woord van
dank aan alle steunende leden. De vaste vrijwilligers danken we voor hun
onaflaatbare inzet en vele anderen die werkzaamheden doen om de
dierenweide in stand te houden.

Harm bedankt Mies voor zijn financieel- en jaarverslag en alle andere
werkzaamheden en vraagt nogmaals aan iedere aanwezige of men
mogelijk ondersteuning wil/kan verlenen.
6. Begroting 2018 VPL.
Ineke doet beknopt verslag bij de informatie welke men op de beamer kan
lezen. Veel posten blijven hetzelfde begroot als voorgaande jaren.
Het bestuur overlegd een sluitende begroting.
Er zijn geen aan- of opmerkingen over de begroting.
7. Bestuursverkiezingen.
Hiervoor wordt het woord aan René Kuunders gegeven.
Er is dit jaar een bestuurslid aftredend en herkiesbaar te weten Mevr. Dini
van den Bungelaar: 1x blanco, 1x nee en 64x ja.
Verder wordt gestemd over de verenigbaarheid van de functie bestuurslid
en gemeenteraadslid. Rene kondigt aan dat Harm geen voorzitter meer zal
zijn maar alleen bestuurslid: 1x onthouding, 1x bezwaar en 64x geen
bezwaar.
Het zittend bestuur heeft voorgedragen Mevr. Joyce van Grinsven, zij zal
een jaar vrijblijvend meedraaien, alvorens zij de beslissing neemt om in het
bestuur zitting te nemen. Er heeft zich bij het bestuur tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering geen andere kandidaat gemeld.
Dhr. Paul Sesink en Dhr. Maarten van den Berg zijn bereid gevonden om dit
jaar de kiescommissie te vormen. Dini en Harm gefeliciteerd met de
benoeming.

8. Pauze. Inschrijving nieuwe leden
9. Mededelingen van het bestuur.
Groene Poort
Op 19 juli hebben we op een informatieavond gevraagd naar wat jullie
belangrijk vinden in de Groene Poort. Hier zijn we samen met de gemeente
en Staatsbosbeheer mee aan de slag gegaan. Op 29 januari is gestart met de
kap van een oppervlakte van ongeveer 1500 vierkante meter. Enkele bomen

zijn bewaard gebleven. Nu we het precieze oppervlakte weten waarbinnen
we de entree van de Staatsbossen vorm kunnen geven, kunnen we gaan
schetsen. Deze schets leggen we binnenkort aan jullie voor! Indeling;
waar/wat. Beroep op dorpsgenoten/leden om iets moois te bewerkstelligen
en creëren.
Willie Geurts; In het bos zijn bomen omgevallen tijdens de storm -> deze zijn
nog niet opgeruimd waardoor de toegankelijkheid niet goed is op dit
moment. Harm antwoord hierop dat de boswachter aangeeft dat dit
natuurlijk gevormde paden betreft, bosbeheer kiest ervoor om hieraan niets
te doen. Een van de taken van Bosbeheer is beleving (struinpaadjes maken
deel uit van de beleving). Waarop Willie Geurts antwoord dat deze paden
niet toegankelijk zijn voor mindervaliden. Harm geeft aan dat deze paden
ook niet bedoeld zijn voor deze mensen. Gemeente + bosbeheer doen
komende week onderhoud aan de fietspaden, hiervan kan men mogelijk last
ervaren.
KORL (Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst)
De Kerkstraat is civieltechnisch gereed en in april/mei worden de bermen en
plantvakken aangeplant. Voor de Heistraat hebben we inmiddels ook een
aantal avonden gepland gehad. Diverse input gehad. De behoeften van de
mensen zijn geïnventariseerd en de gemeente heeft hierop de tekeningen
aangepast. Deze tekeningen, inclusief een beplantingsplan willen we op 6
april aan u presenteren.
Kermis
Hiervoor wordt het woord aan Wim Lucas gegeven.
Afgelopen jaar heeft Vereniging Peelbelang de 54e kermis van Landhorst
georganiseerd. Deze kermis heeft ons ook doen inzien dat de kermis ‘oude
stijl ‘ niet langer haalbaar is in ons dorp. Het bestuur is op zoek gegaan naar
een manier om de kermis op een nieuwe manier vorm te geven, hiervoor
zijn reeds diverse onderzoek/acties gedaan, echter als u hiervoor ideeën
hebt dan horen we het graag.
Wel kunnen we u verzekeren dat er een feesttent zal staan en de
mogelijkheden worden bekeken om op zondag 07 oktober 2018 een
alternatief voor de kermis te hebben.
Geluiden uit de Peel

Na het grote succes van de muzikale theaterproductie ‘Geluiden uit de Peel’
komt stichting Geluiden uit de Peel met een nieuw project. Voorlopig is
gekozen voor de werktitel ‘Landhorst in Beeld’. Over de inhoud van het
project wil de organisatie verder nog niet veel kwijt. “Het is een
vernieuwend project dat zover wij weten in Nederland, maar in ieder geval
in onze regio nog nooit eerder gedaan is.” De organisatie roept heel
Landhorst op om op donderdagavond 12 april naar De Stek te komen. “Op
deze avond zal het startschot worden gegeven voor ons nieuwe project en
zullen de ideeën aan de inwoners van Landhorst worden gepresenteerd.”
Tijdens deze bijeenkomst zullen de organisatie en diverse gastsprekers aan
het woord komen en zal het project in grote lijnen duidelijk worden. Het
publiek krijgt tijdens deze avond ook direct de kans om mee te denken over
de verdere invulling van het project. Nieuwsgierig? Kom op dan op
donderdag 12 april om 20.00 uur naar De Stek. De koffie staat klaar!
Ondersteuning Penningmeesters
Het bestuur ziet dat verschillende verenigingen moeite hebben om de
bestuursposten te vullen. Één van de moeilijkheden zit in de financiële
administratie, om dit voor u te vereenvoudigen is het bestuur met Carola
Linders in gesprek gegaan. Laat duidelijk zijn dat zij niet de financiën gaat
beheren voor uw vereniging, maar we willen u wel helpen om de rol van
penningmeester makkelijker in te vullen. Als u interesse in deze
ondersteuning heeft dan kunt u zich melden bij Dini van den Bungelaar.
Ineke de Bruijn Geene vraagt de aanwezigen of de contributie (+/- 4 wk) na
de jaarvergadering kan worden geïncasseerd. De aanwezigen zijn unaniem
akkoord.
GVVP
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang veelvuldig
contact gehad met de gemeente om te komen tot een nieuw Gemeentelijk
Verkeers- en VervoersPlan. Uiteindelijk is er geen nieuw plan gekomen,
omdat de gemeenteraad heeft besloten dat eerst knelpunten uit het vorige
GVVP aangepakt dienen te worden. Onder andere kruising QuaywegWaterval. Door problemen met de ambtelijke bezetting duurt het traject
langer dan gepland. Een extern bureau buigt zich inmiddels over deze
kruising, we hopen zo snel mogelijk een plan te kunnen laten zien. Andere
plannen in de infrastructuur zijn het verkeersluw maken van de Eerste
Stichting, om zo een aantrekkelijke route voor fietsers te maken tussen
Landhorst en de Gemertseweg. De mogelijkheden voor de Eerste Stichting

zijn allesbehalve definitief, op 6 april organiseren we hierover een
informatieavond waarop u uw mening kan geven. Op deze avond wordt ook
besproken hoe Landhorst Oost woonrijp gemaakt kan worden.

MFA
Op 22 februari heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang een zeer
constructief gesprek gevoerd met verschillende inwoners. Deze inwoners
denken allemaal verschillend over hoe we een gemeenschapsgebouw in de
nabije toekomst vorm moeten geven. Waar wel unaniem overeenstemming
over was, is dat geen één locatie op alle aspecten de beste optie is. Iedere
keuze biedt voor- en nadelen en dat is wat dit traject ook zo moeilijk maakt.
We gaan een multi criteria analyse maken, om alle voor- en nadelen van
iedere locatie inzichtelijk te maken. Een concreet plan voor de bundeling
van voorzieningen hopen we binnen een jaar te presenteren.
Herindeling nog niet definitief, maar Gemeente Sint Anthonis is vermogend,
derhalve nu plannen maken en geld besteden.
Woningbouw
Rondom de jaarwisseling heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang een
enquête uitgezet onder de inwoners. Hier hebben we 22 reacties op mogen
ontvangen. Uit de enquête is gebleken dat vooral behoefte is aan
starterswoningen en gelijkvloerse woningen voor senioren. Het bestuur is in
gesprek met Bontrup Groep om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor
het realiseren van woningen voor deze behoefte op de locatie van
basisschool ‘De Vlieger’.
Huub Rijkers heeft een vraag m.b.t. de woningbouw. Afgelopen woensdag
schijnt besproken te zijn dat geloot moet worden voor een bouwkavel. Wat
is de actuele stand van zaken?
Harm: Kavels zouden klaarliggen. Bouwen is vrijblijvend en zou niet middels
loting zijn. E.e.a. wordt met ambtenaar besproken door Harm de Kleijne. De
uitkomst wordt gecommuniceerd via de website www.peelbelang.nl
Zelfsturingsbudget
VPL maakt vanaf 2018 een deel van het zelfsturingsbudget vrij voor beloning
van vrijwilligerstaken. Er wordt niet meer gesponsord.

Voor in de agenda:
6 april, 19:00 uur, De Stek: Informatieavond verkeersmaatregelen
rondom Landhorst (o.a. verkeersluw maken Eerste Stichting en woonrijp
maken Landhorst Oost) + presentatie herinrichting Heistraat (KORL). Uw
mening wordt op prijs gesteld.
11 april, 20:00 uur, De Stek: Informatieavond met Mooiland over hoe
huurwoningen worden toegewezen en wat u moet doen om voor een
huurwoning in aanmerking te komen.
Harm heeft zojuist een document van Huub Rijkers ontvangen m.b.t. de
spelregels; hoe doe je dit, bijv. Kievitshof of elders. Interessant om
vrienden, kennissen en familieleden te informeren.
12 april, 20:00 uur, De Stek: 'Landhorst in beeld' door Geluiden uit de
Peel
10. Rondvraag.
Ad Rijkers:
In het kasverslag wordt decharge verleend aan de penningmeester, echter dit
kan niet. Decharge kan enkel verleend worden aan het bestuur; zij zijn
verantwoordelijk.
Bets van den Broek:
Is er wat bekend m.b.t. de busverbinding Sint Anthonis-Gemert?
Harm de Kleijne: Zowel de vervoerder, de provincie etc ingeschakeld. Echter is
afgewimpeld met NEE, is te duur. Er moet een halt worden aangelegd ter hoogt
van Bronlaak aan weerskanten van de Provinciale weg, dit is te kostbaar (nl
50.000,- per halte).
Jos Delissen/Anton Nabuurs:
Vraag omtrent Glasvezel m.b.t. mogelijkheden om te wijzigen van provider en
hoe de tijdsplanning is?
Dini van den Bungelaar: Omdat er nieuwe providers zijn toegevoegd is de
gelegenheid aanwezig om een eventuele eerdere keuze qua provider te
herzien. Tijdsplanning geeft weer dat medio 2019 geheel Land van Cuijk van
glasvezel is voorzien. Start in Landhorst vanwege aansluiting gemeente Boekel.
Zodra de bouwplanning op adresniveau bekend is, worden data en locaties van
informatieavonden gepubliceerd.

Hierna wordt u per aansluiting benaderd voor een schouwing (om uw keuzes
door te spreken, toestemming verlenen). Waarna een wijkcentrale c.q. POPstation (Point of Presence) wordt aangelegd-> Hierin wordt actieve apparatuur
aangesloten op de vezels die vanuit de woningen komen. Aansluitingen worden
gegraven tot voorgevel, later via HAS (huisaansluiting) wordt de glasvezel naar
binnen gelegd; hiervoor moet een bewoner thuis zijn. Pas dan kan activatie
plaatsvinden, de door u gekozen provider ziet dit en zal de verbinding testen en
vastleggen. Dan volgt de monteur welke per woonadres activatie kan inzetten.
Gerard Willems:
Gehoord over paaltjes naast de Quayweg i.p.v. grasbetontegels?
Harm de Kleijne meent dat er grasbetontegels worden gelegd, maar vraag dit
na.
Willie Smits:
Volgen m.b.t. het fietspad langs het kanaal nog concrete acties?
Harm: toezegging is gegeven om na te zien hoe en om dit fietspad aan te
pakken.
Frans Takken:
Is iets bekend m.b.t. de beukenhaag bij Gruttoplein/Kievitshof aan kant
Quayweg?
Jan Meijer: Deze zou volgens Wim Walraven worden aangeplant in het
voorjaar, is echter niet gecompleteerd.
Harm de Kleijne: Aanplanting in Kerkstraat in de toekomst -> Kievitshof en
gruttoplein worden mogelijk dan ook meegenomen.
Piet van de Berg:
Wat wordt wel/niet aangeplant in de Kerkstraat, bijv. bij voormalige
basisschool? Verder zijn grasbetonblokken deels aangelegd, waarom niet
overal.
Harm de Kleijne: In groenstroken wel beplanting en voor school ook. Er is al
een evaluatie avond geweest, waarop dit is besproken. Ad Rijkers geeft aan dat
de groenstroken deels zijn ingevuld bij grasbetonblokken om bredere
voertuigen meer mogelijkheden te bieden.
Mies vd Ven:
Beplanting onderhoud, door wie?

Harm: wordt zo onderhoudsvriendelijk aangelegd, werkzaamheden m.b.t.
onderhoud door de gemeente.
Gerard Willems:
Kan ervoor gezorgd worden dat aan Passanten kenbaar wordt gemaakt dat zij
niet door de Kerkstraat rijden?
Harm de Kleijne meent dat borden in dit geval niet helpen.
Anton Nabuurs: borden plaatsen voor voertuigen breder dan 3 mtr. is eerder
besproken tijden de infoavond GVVP.
Jan Meijer:
Klopt het dat het beeld van voormalige basisschool De Vlieger in de Kievitshof
wordt geplaatst?
Karel van de Velden: Het beeld is gerestaureerd, door de kuntsopleiding wordt
hierbij een sokkel gemaakt. Zodra klaar wordt het beeld tijdelijk bij De
Kievitshof geplaatst, later zal het beeld verplaatst worden naar de nieuwe
MFA?
Willie Geurts:
Komt terug op eerdere vraag van Bets van den Broek m.b.t. de busverbinding
Sint Anthonis-Gemert. Hij meent dat een NEE niet zonder meer geaccepteerd
kan/mag worden. Dit is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van
Landhorst.

Sluiting 21:51 uur
Harm de Kleijne bedankt alle aanwezigen en biedt hen nog een consumptie
aan namens Vereniging Peelbelang Landhorst.

Vereniging Peelbelang Landhorst.
Secretariaat Dini van den Bungelaar

JAARVERSLAG 2017 VERENIGING PEELBELANG LANDHORST.
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst weer
diverse keren vergaderd. 1x de algemene ledenvergadering, 11x de
bestuursvergadering en ook de werkgroepen/commissies
KORL/WWL/GVVP/MFA/Zelfsturing/Glasvezel etc zijn diverse malen bij
elkaar gekomen.



8 januari ’17

Nieuwjaarsontmoeting



10 maart ’17

Informatieavond KORL Kerkstraat



26 april ’17

Koninklijke onderscheiding Ria Barten



02 mei ‘17

Jaarvergadering VPL 2017



08 juni

Informatieavond KORL Heistraat + GVVP



25 juni ’17

Feest Landhorst 70-75



01 juli

Pauselijke onderscheiding Cor Kuijpers



05 juli ’17

Verenigingenavond



19 juli ‘17

Informatieavond Groene Poort



29 sept/02 okt ’17

54e Kermis in Landhorst georganiseerd door VPL



08 november ’17

Evaluatie Kerkstraat



26 november ’17

Intocht Sinterklaas



29 november ‘17

Verenigingenavond



09 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.

Vereniging Peelbelang Landhorst
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