
Vroeger zaten alle voorzieningen in alle dorpen, de voorzieningen waren dichtbij. We zitten in een trend
dat voorzieningen niet meer dichtbij zijn, maar op afstand. De uitdaging voor de samenleving is om deze
voorzieningen bereikbaar te houden. Een voorbeeld van zo’n voorziening die niet dichtbij en moeilijk
bereikbaar is, is de basisschool. De huidige situatie is onhoudbaar. Kinderen worden weggebracht of
moeten fietsen. Het wegbrengen van kinderen zorgt voor een extra belasting van ouders en zorgt zo dat
Landhorst een onaantrekkelijke woonplaats is voor jonge gezinnen. Fietsende kinderen maken gebruik van
een onveilige route.

Door toe te zeggen het vervoer van leerlingen op zich te nemen, gaat het gemeentebestuur de krimp in
Westerbeek en Stevensbeek tegen. Jonge gezinnen die een dorp kiezen om in te wonen, moeten 10 jaar
vooruit in de tijd kunnen kijken. Zij vragen zich af of er over 10 jaar nog een school in het betreffende dorp
is. Een jong stel koopt een huis, vijf jaar later krijgen ze een kind, en nog eens vijf jaar later gaat dit kind
naar school. Een jong stel dat zichzelf de vraag stelt: ‘Staat hier over 10 jaar nog een school?’ zal deze
in onze gemeente vaak niet met een voldoende mate van zekerheid kunnen beantwoorden om daadwerkelijk
in één van onze kleine kernen te gaan wonen. Door als gemeente nu te zeggen: ‘Wij houden de school of
dichtbij, óf bereikbaar’ kan de gemeente deze ouders overhalen om in die kleine dorpen te gaan wonen en
gaat met deze maatregel de krimp te lijf en houdt onze kleine dorpen aantrekkelijk voor jonge gezinnen.

Vraag 1. Wil uw partij in de komende vier jaar bijdragen aan de bereikbaarheid van basisschool ‘De
Sprong’ in Wanroij? Zo ja, wilt u zich sterk maken voor een vervoersvoorziening voor de kinderen
van Landhorst die in Wanroij naar school gaan?

Sint Anthonis Nu CDA VVD
SAN vindt dat er goede
voorzieningen moeten zijn in alle
kerkdorpen van onze gemeente.
Hier vallen ook de scholen onder.
Wij zien het als een plicht dat de
gemeente voor goed én
toegankelijk onderwijs zorgt. Dus
ja, willen we ons sterk maken
voor vervoersvoorzieningen van
leerlingen uit Landhorst naar de
basisschool in Wanroij. In relatie
hiertoe hebben we in ons
verkiezingsprogramma ook
opgenomen dat we ons willen
hardmaken voor een goede
infrastructuur, zowel fysiek als
digitaal. We vinden het daarbij
belangrijk dat hierbij aangesloten
wordt bij dorpsinitiatieven,
bijvoorbeeld vanuit VPL, zodat
de wijze van uitvoer lokaal
voldoende draagvlak heeft.

Het CDA begrijpt dat
bevolkingskrimp een moeilijk te
sturen fenomeen is. We kunnen er
echter wel alles aan doen om deze
krimp zo goed als mogelijk te
begeleiden. Daarom neemt het
CDA haar verantwoordelijkheid
om basisscholen bereikbaar te
houden. Wanneer een basisschool
door bevolkingskrimp,
ontgroening en leerlingendaling
noodgedwongen haar deuren
moet sluiten dan wil de gemeente
in samenwerking met het
schoolbestuur en
dorpsgemeenschap zorgdragen
voor het realiseren van passend
vervoer voor deze doelgroep. Zo
houden we onze kleine kernen
aantrekkelijk en leefbaar voor
starters en jonge gezinnen.

VVD Sint Anthonis wil niet
alleen een aanbod van onderwijs
binnen onze gemeente, maar ook
de mogelijkheid dit onderwijs te
volgen. U stelt terecht dat het
onderwijs dus bereikbaar dient te
zijn. Bereikbaarheid is echter
meer dan enkel een
vervoersvoorziening. VVD Sint
Anthonis zou het breder willen
benaderen. De gemeente moet
wat ons betreft met de betreffende
ouders in gesprek waar de
problemen liggen en samen met
ideeën komen deze gezamenlijk
op te lossen. Dat kan een
vervoersvoorziening zijn, maar
wellicht ook in overleg met de
school flexibelere tijden en
flexibelere vakantieplanning die
meer past bij de werkzaamheden
van de ouder(s). We willen de
ervaren problematiek dus helpen
oplossen, maar leggen ons niet nu
al vast op één enkele oplossing.



Vereniging Peelbelang is gestart met een inventarisatie naar de behoefte aan openbare voorzieningen in
de kern Landhorst. De krimp dwingt ons na te denken over bundeling van voorzieningen om zowel
financieel als mankracht een ontmoetingsruimte in het dorp te behouden. De houding van de nieuw te
kiezen gemeenteraad zal doorslaggevend zijn voor het behoud van een openbare ruimte in Landhorst.

Vraag 2. In hoeverre staat uw partij welwillend tegenover de bouw van een nieuwe Multi
Functionele Accommodatie en bent u bereid om hier geld voor te reserveren?

Sint Anthonis Nu CDA VVD
Wij zijn voor een dorpshuis in
ieder dorp, dus ook in Landhorst.
SAN vindt het heel belangrijk dat
er in de kerkdorpen goede
multifunctionele ruimtes zijn
waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen ontspannen.
Onze insteek is altijd om samen
met burgers, eventueel in de vorm
van (lokale) belangenorganisaties,
in gesprek te gaan en te kijken
waar de mogelijkheden liggen.
Wij zijn er een voorstander van
om aan de hand van een
dorpsontwikkelingsplan te kijken
waar ieder dorp, waaronder
Landhorst, behoefte aan heeft.
Met behulp van politieke, en
eventuele financiële
ondersteuning, kunnen burgers
vervolgens zelf initiatieven tot
uitvoer brengen. We hebben
echter op dit moment nog geen
aanwijzingen dat het huidige
dorpshuis niet meer voldoet.

Het CDA staat welwillend
tegenover kansrijke initiatieven.
Een centrale ontmoetingsplek is
voor een dorp als Landhorst van
belang voor het behoud van de
leefbaarheid in het dorp. Een
dergelijke plek in de vorm van
een MFA dient te voldoen aan de
wensen die er in een
dorpsgemeenschap leven en moet
flexibel aangepast kunnen worden
aan de veranderende behoeftes in
een dorpsgemeenschap Landhorst
heeft een goede stap gezet door te
starten met de inventarisatie van
de behoeftes: wat hebben we, wat
heeft Landhorst nodig voor de
lange termijn, hoe maken we dit
het best passend? Het is goed dat
dit in goede samenspraak met de
bewoners van Landhorst gebeurt:
het is van belang dat er draagvlak
in het dorp is voor de door hen
gewenste invulling, eventuele
herontwikkeling en de financiële
gevolgen hiervan. De gemeente
kan het proces dat moet leiden tot
de juiste keuzes faciliteren.

Het was oppositiepartij VVD Sint
Anthonis die is gekomen met het
dorpeninvesteringsplan toen de
gemeenteraad stemde voor
herindeling binnen het Land van
Cuijk. In de uitwerking van ons
dorpeninvesteringsplan passen
zeker initiatieven om
voorzieningen te bundelen en op
te zetten voor de komende jaren.



De krimp in Landhorst is gaande, dit heeft invloed op het verenigingsleven van Landhorst. Bijdragen van de
gemeente kunnen ervoor zorgen dat financiën geen reden worden om verenigingen te moeten opdoeken.

Vraag 3. Met welke blik kijkt u naar de verenigingen van Landhorst en hoe ziet u deze verenigingen
over 15 jaar. Wilt u hier met proactief beleid aan bijdragen om dit toekomstbeeld te bereiken? Ziet u
verenigingen liever fuseren met gelijksoortige verenigingen in andere dorpen of is uw partij bereid om
te investeren in de eigenheid van Landhorstse verenigingen? Graag zien we van uw partij een brede
blik op de toekomst van verenigingen in Landhorst.

Sint Anthonis Nu CDA VVD
SAN ziet het liefste dat er in ieder
kerkdorp een levendig
verenigingsleven is. Wij vinden
het daarom belangrijk dat de
faciliteiten om dit te realiseren op
orde zijn. Dat gezegd hebbende,
vinden wij dat burgers altijd zelf
mogen kiezen waar zij hun vrije
tijd aan besteden. Voor de één
speelt bijvoorbeeld muziek een
bijzondere rol, voor de ander
voetbal. SAN vindt dat alle
verenigingen bestaansrecht
hebben, maar wil zich de
komende jaren vooral inzetten om
de culturele verenigingen, zoals de
plaatselijke harmonie en/of
fanfare, te ondersteunen. De
muziekverenigingen,
toneelverenigingen en andere
culturele verenigingen kennen
namelijk een lange traditie. Daar
mogen we trots én zuinig op zijn.
Wij zijn er namelijk van overtuigd
dat cultuurbeoefening bijdraagt
aan de mentale (zingeving,
inclusie) en fysieke gezondheid
van burgers. Wat ons betreft
blijven verenigingen zo lang
mogelijk bestaan. Maar bij gebrek
aan leden zal er toch ook over de
dorpsgrenzen gekeken moeten
worden. Daarbij spelen financiële
overwegingen niet of nauwelijks
een rol. Het gaat dan veel meer
over ledenaantallen en over
beschikbare bestuursleden.

Het verenigingsleven met al haar
vrijwilligers is een van de
belangrijkste pijlers onder een
dorpsgemeenschap. Het CDA is
de partij bij uitstek die erin gelooft
dat de kracht van samenlevingen
met name in het maatschappelijk
middenveld ligt, en verenigingen
vormen daarvan het hart. Om die
reden is het CDA groot
voorstander om verenigingen,
daar waar nodig en daar waar
mogelijk, bij te staan. Het vereist
ook de nodige creativiteit van het
dorp zelf om een vereniging in
stand te houden. Onze gemeente
kent al voorbeelden waar
verenigingen uit verschillende
dorpen met succes zijn gaan
samenwerken. Mede door het
CDA is er een leefbaarheidsfonds
tot stand gekomen, waarin een
bedrag van 250.000 euro, hieruit
kunnen acties gefinancierd
worden die ook ten goede kunnen
komen aan het verenigingsleven.
We zijn van mening dat de het
maatschappelijk middenveld,
dorps- sport- en overige
verenigingen, gezamenlijk moeten
kunnen bepalen hoe deze
middelen bij kunnen dragen aan
de leefbaarheid van hun
gemeenschappen.

Wat VVD Sint Anthonis betreft is
de overheid er niet voor om
verenigingen te starten en/of op de
been te houden. Wanneer de
samenleving dusdanig verandert
dat er geen behoefte meer is aan
een bepaalde vereniging, dan is
het wat ons betreft niet de taak
van de gemeente die vereniging zo
lang mogelijk te subsidiëren tot er
nog maar 1 lid over is.
Uiteindelijk bepaalt u zelf welke
verenigingen bestaansrecht
hebben en welke niet. Wanneer
een voetbalvereniging nog maar
10 leden heeft, lijkt het logischer
om met een andere vereniging te
fuseren. Het is aan de vereniging
hoe ze dat willen doen. VVD Sint
Anthonis is er een voorstander van
dat de inwoners van onze
gemeente ook in de toekomst
kunnen sporten, muziek maken,
feestvieren etcetera. Of uw
kinderen het op dezelfde manier
willen organiseren als u, dat is aan
de volgende generatie. VVD Sint
Anthonis zal initiatieven uit onze
kernen steunen, ook financieel,
om de leefbaarheid zoveel
mogelijk in stand te houden.



De grondprijs in Landhorst bedraagt € 167,- excl. BTW. Hier kan nog een korting van 10% op volgen voor
goedkope categorieën woningen, zoals starterswoningen. Het bestuur van VPL is van mening dat een lage
grondprijs kan bijdragen aan het vasthouden van jonge gezinnen en door het stimuleren van de woningbouw
kan krimp worden tegengegaan

Vraag 4. Is uw partij bereid om de grondprijs in Landhorst te verlagen, en zo ja wat acht u een
redelijke prijs voor een m² bouwgrond in de kern Landhorst?

Sint Anthonis Nu CDA VVD
SAN vindt het belangrijk dat er in
de kerkdorpen wordt gebouwd op
basis van enerzijds de huidige
vraag, maar ook met het oog op de
toekomst. Daarbij zien wij graag
dat er in het bijzonder oog is voor
twee type woningen. Allereerst de
levensloopbestendige woningen:
dynamische woningen waarvan de
constructie zo is uitgedacht dat
deze aanpasbaar is aan de
behoefte van verschillende
doelgroepen. Een jong gezin krijgt
hierbij de nodige vrijheid om een
woning naar eigen wens in te
richten, maar de bewoners kunnen
in de (verre) toekomst – wanneer
zij bijvoorbeeld minder goed ter
been zijn – op eenvoudige wijze
de woning aanpassen. Daarnaast
maken wij ons hard voor het
realiseren van voldoende
goedkope huurwoningen voor
starters en
eenpersoonshuishoudens.
Grondprijs is inderdaad een
overweging om ergens te gaan
wonen, maar niet de enige. De
grondprijs in Landhorst is al
behoorlijk laag in vergelijking met
bijvoorbeeld het plan de Sprenkel
in Sint Anthonis (€245,00 per m2
excl BTW). Ook hebben we
onlangs een motie aangenomen
dat woningen die energieneutraal
worden gebouwd ook een korting
krijgen op de grondprijs.

Op voorstel van het CDA is
inmiddels een algehele korting op
de bouwgrondprijs doorgevoerd
van 10%. Betreft het een nul op de
meter woning dan krijgt men nog
eens 10% korting. Het CDA heeft
er op deze wijze aan bijgedragen
dat de grondprijzen in de dorpen
in onze gemeente op een relatief
laag niveau zijn en daarmee
bijdragen aan een grotere kans tot
verkoop en bebouwing van de
bouwgronden. In vergelijking met
de omliggende dorpen in
aangrenzende gemeenten, is de
bouwgrondprijs van Landhorst
laag. Echter, dit is niet het enige
dat moet bijdragen aan het
vasthouden of aan de komst van
jonge gezinnen. Ook actieve
publiciteit en marketing van de
vrije bouwgronden is een
belangrijk item om de
woningbouw te stimuleren.

VVD Sint Anthonis wil dat in de
gehele gemeente de grondprijs
betaalbaar is. Het is ons een doorn
in het oog dat ondanks verlaging
van de grondprijs er nog steeds
inwoners zijn die de gemeente
verlaten. De gemeente moet meer
zijn best doen om inwoners hier te
houden en starters de
mogelijkheid bieden betaalbaar te
kunnen bouwen. Daarbij moet de
grondprijs niet het struikelblok
zijn.



In Landhorst is behoefte aan een veilige route tussen Landhorst-De Bergen-Wanroij en een
veilige/recreatieve route die Landhorst verbindt met Bronlaak, de visvijver (Plas aan de Stichting, en de
aansluiting bij het Defensie-/Peelkanaal verbetert. Ook leeft het idee om een aantal aantrekkelijke
dorpsommetjes te maken. In aanvulling hierop vragen wij de gemeente om een sluitende oplossing te vinden
voor het jarenlange getouwtrek tussen de gemeente enerzijds en andere organisaties anderzijds met
betrekking tot beheer en onderhoud van fiets- en wandelpaden.

Vraag 5. Wil uw partij extra investeren in veilige, recreatieve wandel- en fietsroutes rondom
Landhorst? Zo ja, wat geniet uw hoogste prioriteit? Ter aanvulling, hoe denkt uw politieke partij te
komen tot duurzame onderhoudsafspraken met andere beheerders van de openbare ruimte?
Sint Anthonis Nu CDA VVD
SAN wil de recreatiesector de
ruimte geven om te ondernemen
op onze sterke punten: rust,
ruimte, natuur, culinair, kunst en
cultuur. Daarbij aansluitend
maken wij ons hard voor een
goede fysieke infrastructuur door
heel de gemeente, dus ook op de
plekken waar het handig is voor
toerisme. Om van A naar B te
komen, is het belangrijk dat
burgers de beschikking hebben
over goede wegen. Daarbij
bedoelen we niet alleen de
autoweg, maar ook de fiets- en
wandelpaden. Voor wat betreft
veiligheid is ons voornemen om
de maximum snelheid van auto‘s
te veranderen van 80/50 naar
60/30, dit zal ook voor fietsers en
wandelaars aangenamer zijn.
Landhorst is wat ons betreft niet
anders dan de andere dorpen uit
onze gemeente. Een
dorpsontwikkelingsplan voor
Landhorst gemaakt door en voor
de inwoners lijkt ons een goede
zaak. Daarin kunnen zaken als
ommetjes en fietsroutes een plek
krijgen. Voor de uitvoering van de
dorpsontwikkelingsplannen willen
we geld beschikbaar stellen.
Realisatie van voorzieningen is
één ding, onderhoud en exploitatie
is weer een ander. Daar wordt
vaak niet bij stilgestaan bij het
bedenken van de plannen. Dus
ook daar moeten goede afspraken
over komen in het
dorpsontwikkelingsplan.

Veiligheid boven alles. Daar waar
onveilige situaties ontstaan moet
de gemeente in samenspraak met
het dorp maatregelen nemen. Daar
kan geen discussie over zijn.

Het CDA wil investeren in veilige
fiets- en wandelpaden,
achterstallig onderhoud heeft
prioriteit, niet langer pappen en
nathouden maar lange termijn
afspraken maken met de
beheerders in gezamenlijkheid.
CDA heeft er met deze coalitie
mede voor gezorgd dat er na een
aantal jaren van (helaas
noodzakelijke) bezuinigingen
weer flink wordt geïnvesteerd in
het onderhoud van wegen en fiets-
en wandelpaden. Een voorbeeld
hoe het kan, is de reconstructie
van het fietspad door de
Staatsbossen dat in 2018
uitgevoerd wordt. Daarnaast is de
aanleg van een fietspad tussen de
kern Wanroij en De Bergen in
voorbereiding.

Het CDA stimuleert
burgerinitiatieven -zoals het
creëren van dorpsommetjes- met
het instellen van het al eerder
genoemd leefbaarheidsfonds.
Onderhoudsafspraken voor de
openbare ruimte worden gemaakt
met onze natuurlijke partners
zoals waterschap en
terreinbeheerders. Echter het CDA
staat ook voor een aanpak waarbij
– een deel van het beheer van de
openbare ruimte – op basis van
afspraken, door verenigingen
uitgevoerd worden.

VVD Sint Anthonis heeft het als
oppositiepartij in deze periode
mogelijk gemaakt dat de
toeristenbelasting nu ook ingezet
gaat worden voor zaken als
recreatieve wandel- en fietsroutes.
Het is van belang dat de
gemeenteraad het college hierop
controleert de komende jaren.

Wat betreft uw vraag over
onderhoudsafspraken: de
gemeenteraad zet de lijnen uit en
controleert het college van
burgemeester en wethouders.
Wanneer die zou verzuimen met
deze onderhoudsafspraken dient
de gemeenteraad in meerderheid
het college ter verantwoording te
roepen. Wat VVD Sint Anthonis
betreft is de tijd van pappen en
nathouden (zoals ook zo duidelijk
was met het dossier MACE)
voorbij. De huidige coalitie heeft
in het kader van “de rit samen
uitzitten”, teveel water bij de wijn
gedaan en had op veel punten
strakker het college dienen aan te
sturen.

Het is daarom van belang dat voor
de komende jaren de gemeente het
niet alleen moet hebben van goede
ideeën maar vooral van een goede
uitwerking daarvan. Het
dorpeninvesteringsplan van VVD
Sint Anthonis is een mooi middel
om onze kernen zo sterk mogelijk
klaar te zetten voor die ene
gemeente Land van Cuijk. We
hopen dat we uw vertrouwen
krijgen die plannen ook waar te
maken.


