
Geachte inwoners van Landhorst, 

Het bestuur van Vereniging Peelbelang is in samenwerking met de Werkgroep MFA aan het zoeken naar 

een locatie waar wij dit MFA (Multi-Functionele Accomodatie) zouden willen realiseren. Voor de locatie van 

dit MFA komen een aantal locaties in aanmerking: Kerk, Café, Dorpshuis en Sportpark. 

Deze vier varianten hebben allen voor- en nadelen. Geen enkele locatie is perfect. Het is daarom dat we u 

een enquête voorleggen. De werkgroep hecht er namelijk waarde aan dat alle inwoners inspraak kunnen 

geven op de vragen die spelen bij de werkgroep. Aan de hand van de vier varianten zijn een aantal criteria 

opgesteld die hieronder worden toegelicht. Uit de toelichting van deze criteria volgen logischerwijs een 

aantal stellingen.  

Een aantal voor- en nadelen van de verschillende locaties zijn objectief meetbaar. Een aantal behoeften en 

wensen vanuit de inwoners kunnen en willen we niet invullen zonder een raadpleging. Het beantwoorden 

van deze stellingen helpt ons om een beeld te krijgen van de wensen van de inwoners van Landhorst. Bij 

voorbaat dank! 

Bestuur Vereniging Peelbelang 

 

De varianten en samenhangende criteria 

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep MFA, d.d. 22-02-2018, is naar voren gekomen dat een locatie in 

het traditionele dorpshart de voorkeur heeft van deze werkgroep. Naast een mogelijk gevoel wat onze 

inwoners hebben met dit dorpshart, waar nu kerk, café en dorpshuis zich bevinden, is een rationale keuze 

voor deze locatie ook verdedigbaar. Immers, wanneer je de MFA op het sportpark plaatst, krijg je een grote 

herbestemmingsopgave in het voormalige dorpshart. Het eerste criterium is daarom Locatie dorpshart 

Wat weer in het voordeel spreekt voor het sportpark is de nabijheid van de Staatsbossen en mogelijkheden 

om verdienmodellen te ontwikkelen in relatie tot recreatie in de Staatsbossen en Groene Poort. Het 

tweede criterium is daarom Nabijheid Staatsbossen. 

Een derde criterium is of een gebouw in potentie gezien wordt als mogelijk MFA. We zullen zelf gebruikers 

zijn van de MFA, dus is het van belang dat we hier zelf ook een goed gevoel bij hebben. Voor niet potentiële 

MFA’s geldt, dat we hier eventueel een andere bestemming voor moeten vinden. 

Het vierde criterium is de wenselijkheid tot bundeling van de sportvoorzieningen bij een MFA. Niet alle 

locaties hebben de mogelijkheid om een voetbalveld, danwel tennisveld aan te leggen nabij een eventueel 

MFA. De sportparken bieden als enige deze mogelijkheid, de locaties in het traditionele dorpshart bieden 

deze ruimte niet of in mindere mate. Vraag is echter, wat het toekomstperspectief van de sportclubs in 

Landhorst is, en of deze toekomstperspectieven voldoende reden zijn om het MFA uit het traditionele 

dorpshart te halen? 

 

 

Wilt u de enquête a.u..b inleveren op De Quayweg 39, vóór 15-07-2018? Bij voorbaat dank!  



We leggen u een aantal stellingen voor. Maakt u aub bij iedere stelling één bolletje zwart. Heeft u nog 

andere criteria die u belangrijk vindt om aan de werkgroep MFA kenbaar te maken, of andere 

opmerkingen, dan kunt u deze onder de stellingen op deze pagina kwijt. Bedankt voor uw medewerking! 

1. De MFA moet een plek krijgen in het traditionele dorpshart van Landhorst. 

Zeer belangrijk Belangrijk Redelijk belangrijk Enigszins belangrijk Onbelangrijk 

O O O O O 

 

2. De MFA moet een plek krijgen nabij de Staatsbossen 

Zeer belangrijk Belangrijk Redelijk belangrijk Enigszins belangrijk Onbelangrijk 

O O O O O 

 

3. Het Café is een potentiële locatie voor een MFA. 

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens 

O O O O O 

 

4. De Kerk is een potentiële locatie voor een MFA. 

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens 

O O O O O 

 

5. De Stek is een potentiële locatie voor een MFA. 

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens 

O O O O O 

 

6. In de MFA moet ruimte zijn voor buitensporten 

Zeer belangrijk Belangrijk Redelijk belangrijk Enigszins belangrijk Onbelangrijk 

O O O O O 

 

7. Ik wil graag nog het volgende onder de aandacht brengen van de werkgroep en het bestuur van 

Vereniging Peelbelang Landhorst (optioneel): 

 


