Notulen 73e algemene jaarvergadering.
Vereniging Peelbelang Landhorst d.d. 10-04-2019

Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal:

72 leden en 3 niet-leden
15 leden.
214 leden (peildatum 09-04-2019)

1. Opening 72e algemene jaarvergadering.
Voorzitter René Kuunders heet iedereen van harte welkom op de 73e
algemene ledenvergadering. Hij benadrukt de aanwezigheid van de
aanwezige Raadsleden en Willem Engbers (Contactfunctionaris
Dorpsraden) Gemeente Sint Anthonis. Het college laat zich
verontschuldigen, omdat de ALV door het bestuur VPL is herpland, zijn zij
verhinderd. Echter men heeft voorafgaande wel informatie ingewonnen en
een aantal vragen beantwoord.

2. Notulen jaarvergadering 28-03-2018.
Deze notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
De notulen kon u inzien op www.peelbelang.nl . Zij lagen ook in De Stek en
de ontmoetingsruimte van de Kievitshof.
Jan Meijer geeft antwoord op de vraag van Frans Takken mbt de beukenhaag Kievitshof -> deze is nu
gerealiseerd (3 wk geleden).

3. Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag wordt door René Kuunders kort doorgesproken en akkoord
bevonden.

4. Kasverslag 2018 .

4.1. VPL
Realisatie opbrengsten en realisatie kosten worden door Ineke de Bruijn –
Geene kort toegelicht. De gerealiseerde opbrengst ligt hoger dan begroot,
de kosten zijn daarentegen lager dan begroot. Dit heeft te maken met de
gerealiseerde subsidie 2018 voor De Groene Poort welke nog niet is
aanbesteed in 2018.
Kosten werkgroepen;

Kascommissie 2019-> Anja van der Velden en Patrick de Klein; geven aan dat
de cijfers correct zijn, zij geven tevens complimenten, omdat de tips welke
in 2018 zijn gedaan door de kascommissie direct zijn doorgevoerd.
Nieuwe kascommissie 2020: Patrick de Klein en Joop Reijnen.

4.2. Dierenweide “de Vrije Loop”.
Hiervoor wordt het woord gegeven aan Jan Meijer
 Financieel Verslag 2018:
Het vermogen + de opbrengsten t.w.v. € 5277,33 zijn overschreden door
uitgaven t.w v € 5430,72. Dit resulteerde in een negatieve waarde van
€ 154,19.
 Jaarverslag:
- De kosten zouden nog hoger zijn indien er niet diverse materialen
worden verkregen via donateurs. Oa: 2x hekje, spandraad, div.
koppelingen gk, lint en haken schrikdraad. Schroeven, pluggen, haken,
kleine waterpomp voerhok etc. De hoge uitgaven zijn ontstaan door
extra aanschaf van hooi en stroomkosten i.v.m. extra beregening als ook
onkruidbestrijding door de droogte in 2018. De extra inkomsten
verkregen middels de oliebollenverkoop hebben het negatieve saldo
gezuiverd.
- De aanvraag Vitale Kernen 17-10-2018 is gehonoreerd. De verkregen
subsidie van € 6000,- wordt benut voor een nieuwe pomp. verf
gebouwen, inzaaien weide, stuk afrastering weide.
- Vrijwilligers worden gevraagd voor het schilderwerk van de schuren.
Tevens worden donateurs voor Vrienden van de Dierenweide gevraagd
-> werving zal door Vereniging Peelbelang ondersteund worden.
Wim Lucas geeft aan dat de aanvraag Dierenweide bij Vitale Kernen een
complete, goed beargumenteerde aanvraag was met complete begroting
van kosten.
René bedankt Jan voor zijn financieel- en jaarverslag en alle andere
werkzaamheden en vraagt nogmaals aan iedere aanwezige of men
mogelijk ondersteuning wil/kan verlenen.

5. Begroting 2019 VPL.

Er zijn geen aan- of opmerkingen over de begroting.

6. Bestuursverkiezingen.
Er is dit jaar een bestuurslid aftredend en herkiesbaar te weten Ineke de
Bruijn – Geene.
Aspirant bestuurslid Brigitte Aangenendt draait al een aantal maanden
intensief mee en wordt voorgedragen door het zittend bestuur. Zij stelt
zichzelf voor aan alle aanwezigen en stelt zichzelf verkiesbaar.

Er vindt een stemming plaats. Dhr Willie Geurts en Dhr.Edwin Geurts zijn
bereid gevonden om dit jaar de kiescommissie te vormen
 Pauze, tevens navraag e-mail adressen; zodat in de toekomst per email informatie kan worden verstrekt.
Uitkomst van de stemming is (er kan door 71 aanwezige leden worden gestemd):
Ineke de Bruijn- Geene:
2x blanco, 0x nee en 69x ja.
Brigitte Aangenendt:
3x blanco, 0x nee en 68x ja.
 Bestuur VPL feliciteren Ineke de Bruijn-Geene en Brigitte Aangenendt
met de benoeming.
Hierna stelt Aspirant bestuurslid David van der Hoeven zichzelf middels een
powerpoint presentatie voor, hij gaat een jaartje meedraaien in het bestuur
en zit ook in de Werkgroep Vrienden van de Groene Poort.

7. Mededelingen van het bestuur.
Landhorst 70-75
Ineke de Bruijn –Geene doet een oproep aan de aanwezigen om donderdag
18 april aanstaande aanwezig te zijn op de bijeenkomst op donderdag 18
april 2019 welke de voorbereidingen voor Landhorst 75 betreft. Kort wordt
weergegeven welke ideeën geopperd zijn en dat vele handen werk licht
maken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden.
Tevens wordt nogmaals aandacht besteed aan De HighLand-horst Games
welke plaatsvinden op zaterdag 08 juni 2019 vanaf 16:00 uur.

KORL
Heistraat aanplant/punaises etc. Binnenkort inspraak-avonden volgen.

Vitale Kernen
Toezegging Dierenweide € 6000,- /Groene Poort € 12.000,Rene Kuunders doet een oproep bij de aanwezige leden om tijdig aanvragen
in te dienen, indien gewenst krijgt men hulp van Vereniging Peelbelang
Landhorst.
Woningbouw Landhorst
René Kuunders geeft aan dat er in januari een gesprek heeft plaatsgevonden
tussen Vereniging Peelbelang Landhorst en Wethouder Bollen m.b.t.
Woningbouw Landhorst.
Voormalige Basisschool De Vlieger-> eerdere ideeën mbt onderzoek en
gesprekken met derde partijen omtrent mogelijkheden van bewoonbaar
maken voormalige Basisschool De Vlieger zijn gestrand.
Dhr. Stefan Groot, Vakspecialist gebouwen Gemeente Sint Anthonis heeft
e.e.a. ondergebracht bij Prevenda en is momenteel bezig met de werving en
toewijzing. Geïnteresseerde Landhorstenaren voor tijdelijke bewoning van
de vml. basisschool kunnen zich daar melden. Wij weten niet in hoeverre
toewijzing al heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft daar geen stem in.
Voor de toelatingseisen (geen antecedenten e.d.) verwijzen wij naar de
website van Prevenda ( https://www.prevenda.eu/aanbod/ ).
Woonrijp maken van Landhorst Oost:
Het woonrijpmaken is ‘on hold’ gezet i.v.m. zaken in het ontwerp, in relatie
tot de laatste bouwfase van het plan. Inmiddels, zo begrepen we, gaat
volgens de planning de laatste bouwfase van het plan (toch) dit jaar in
uitvoering. De bedoeling is om na gereedkomen van die bouwfase pas het
geheel woonrijp te maken. De vakafdeling is bang dat anders de woonrijp
gemaakte straten door bouwverkeer weer kapot worden gereden. Dat zou
zonde zijn van het beeld de komende jaren.
Informatieavond Woningbouw Landhorst:
Volgt op korte termijn. Dit zal worden opgepakt door Dhr. Gerard Kusters,
Ruimtelijke Ordening Gemeente Sint Anthonis.
Pilot Prefab Landhorst-> Naar aanleiding van een vraag bij ons neergelegd
door Paul Selten zijn we in gesprek met de Gemeente om onze
geïnteresseerde jongeren in gesprek te brengen met Woningbouw omtrent
de mogelijkheid de Pilot Prefab woningen binnen de Gemeente Sint
Anthonis in Landhorst te laten plaatsvinden. Paul Selten is de kartrekker
en wordt daarbij ondersteund door Vereniging Peelbelang Landhorst.

02 Mei aanstaande zal een gesprek met geïnteresseerden en
Beleidsadviseur leefomgeving en beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting. Indien gelegenheid is Wethouder Bollen hierbij ook
aanwezig.
Groene Poort
Martin Rijkers geeft als projectleider van de werkgroep Vrienden van de
Groene Poort (VvdGP) middels een Powerpoint Presentatie helderheid
m.b.t. de huidige status van projectplan Groene Poort: VPL heeft diverse
sessies met de inwoners van Landhorst gehouden van waaruit ideeën,
goedkeuring en steun voor het project vanuit het dorp is verkregen. Hierna
is VPL druk doende geweest met het verkrijgen van subsidies om De Groene
Poort te kunnen realiseren. Tijdens de laatste bijeenkomst op 13 november
2018 is de werkgroep VvdGP opgericht, deze bestaat uit: David Driessen,
Martin Rijkers, Dini van den Bungelaar, Brigitte Aangenendt, Yvonne Wijnen,
David van der Hoeven en Chantal Rovers. Zij werken nauw samen met Gert
van Duuren en Wessel Pruissen van Staatsbosbeheer (SBB) en Bart
Huckriede Gemeente Sint Anthonis. Fase 1 omvat een ruimere entree,
speelbos, waterpomp, bankje en informatiebord.
Eerstvolgende stappen:
- Overleg met StaatsBosbeheer en Gemeente Sint Anthonis m.b.t. doelen,
inrichtingsplan-plan van aanpak (hoe vorm geven), Eigendoms situatieGebruikersovereenkomst, Fasering en Communicatie.
- VPL bekijkt samen met SBB voorbeelden van ‘natuurlijke’ speeltoestellen om te verwerken in het inrichtingsplan.
- Na onderzoek bestaat de shortlist nog uit 2 partijen die voldoen aan de
visie en een volgende offerte uitbrengen en presentatie geven.
- Gemaakte keuzes afstemmen met Staatsbosbeheer en Gemeente en
planning en taakverdelingen maken.
- Concept plan-Inrichtingsvisie wordt in het volgende overleg besproken
- Inrichtingsvisie en plan van aanpak met aanpassingen definitief maken.
- Vervolgens opstellen collegeadvies met plan van aanpak en
Inrichtings-tekening, om te behandelen na de raadsvergadering
(vermoedelijk na 6 juni 2019) en tevens via bestuur SBB.
- Mogelijk najaar/winterperiode 2019/2020 uitvoering.

-Kermis
De 2e Alternatieve Kermis te Landhorst staat gepland op zondag 06 oktober
2019. Vereniging Peelbelang is reeds in gesprek met Schaap Events, welke
opnieuw als partner van Vereniging Peelbelang Landhorst zal meedenken

als ervaren Evenementen organisator over de invulling van de 2e
alternatieve kermis. Uiteraard hebben we hierbij opnieuw de steun van
vrijwilligers en sponsoren nodig.
- Alle vrijwilligers welke hebben bijgedragen tot een goed geslaagde 1e
alternatieve kermis in 2018 worden nogmaals hartelijk bedankt!
-MFA
2018 werkgroep-enquête uitslag MFA in De Stek. Eind april/begin mei
uitsluitsel mbt taxatie kerk. Nog geen besluit, hierna opnieuw
mogelijkheden overwegen. Arna; geen horeca. Willie Geurts; Beperkingen
Bisdom (onzedelijk? ). Tip Arna vooraf goed kijken wat mag/moet?
-Nieuwjaarsontmoeting
In 2020 een nieuwjaarsontmoeting 3.0 realiseren. 2019 2.0 gehad; weinig
deelnemers -> geen behoefte nieuwjaarsontmoeting? Direct naar
Buitenlust? Alle aanwezigen worden opgeroepen hun mening hierover te
melden middels info@peelbelang.nl of bij één van de bestuursleden.
-Mobiliteitsplan met extra aandacht voor Waterval-Quayweg.

- Herinrichting kruispunt De Quayweg - De Waterval is
unaniem gehonoreerd tijdens de raadsvergadering 31 januari jl.
- Voorstel logliggend fietspad De Waterval is nog in beraad. Wij hopen
dat dit zodanig wordt ingevuld dat al onze gemeentelijke inwoners

evenals onze recreanten hiervan in de toekomst op een veilige manier
gebruik kunnen maken.
- Woonrijp maken van Oosthoek is eerder in de ALV besproken.
- Peelkanaalroute opknappen is deels uitgevoerd. De gemeente is aan
het bekijken hoe dit verder kan worden opgepakt.
Over verdere invulling van Mobiliteitsplan zijn de dorpsraden van de 7 kernen
van Sint Anthonis geïnformeerd tijdens hiervoor geplande avonden en heeft
men gelegenheid gehad om wensen in te brengen (welke mogelijk ivm diverse
omstandigheden niet altijd gehonoreerd zijn).
Mededeling Wandelvierdaagse Nijmegen….??

8. Rondvraag.
Bart Sengers vraagt m.b.t. KORL of de drempel in de Heistraat voor Garage
G.Willems nog weggehaald wordt. Een aanwezige gaf aan dat de drempel
juist heel gewenst is omdat er kinderen spelen bij de dierenweide (op het
kleine veldje ervoor) en deze kinderen ook gemakkelijk de straat op komen.
Als de auto's hier 80 rijden is het niet veilig. Ineke de Bruijn- Geene voegt
toe dat deze niet verwijderd wordt. Jos de Klein vraagt of het mogelijk is om
melding te maken van de drempel middels een waarschuwingsbord. Deze
tip wordt door Ineke genoteerd.
Tevens wordt opgemerkt mbt Fietspad buitengebied -> valt binnen
wegenplan, wanneer nieuwe toplaag. Willie Geurts geeft aan dat het
fietspad Heistraat ter hoogte van zijn woonhuis bij regen een zwembad
vormt. Ineke noteert dit.
Martin Rijkers vraagt zich af wanneer de bermen van 1e en 2e stichting
worden verhard. Dit is één van de vragen welke voorafgaande aan de ALV
door het college B&W zijn nagevraagd: Onderzoek loopt mbt
bermverharding eerste en tweede stichting. Dit onderzoek wordt
binnenkort afgerond en aangeboden aan college en raad. De raad zal
gevraagd worden of zij bereid zijn hiervoor geld te voteren. Helaas is dit niet
concreter. Waarop Jos de Klein praat over het alternatief grasbetonblokken.
Zowel Martin Rijkers als ook Jos de Klein willen graag vooraf geïnformeerd
worden en meekijken in een oplossing voor De 1e+2e Stichting.

Harry Schilderink: Kievitshof heeft wateroverlast, binnenhofje blijft water
staan. Heidi van Drunen zal door Jan Meijer geïnformeerd worden zodat dit
wordt opgepakt.
Piet van den Berg heeft 25 jaar de tuin van Basisschool De Vlieger
onderhouden. Nu Prevenda ->antikraak in voormalige School. Piet vraagt
zichzelf af of de schooltuin wel bijgehouden gaat worden, nu er huurders
komen. Het moet wel netjes blijven.
Actie VPL-> Prevenda en of gemeente Sint Anthonis benaderen hierover.
Jan Meijer geeft aan dat de beplanting Kerkstraat slecht onderhouden is. De
staat van de beplanting is tevens slecht ivm de aanleg van glasvezel.
Actie KORL: Aantekening wordt meegenomen.
Gerrit van den Heuvel vraagt zich af waarom de volgorde KORL is gewijzigd.
Na kerkstraat is nu de Heistraat aangepakt en volgt de Schapendreef.
Wanneer wordt de Pionierstraat opgepakt, de weg is ook hier slecht.
Ineke geeft aan de volgorde is gewijzigd ivm de aanleg van De Groene Poort
en dat asfalteren niet onder KORL valt, maar onder regulier
onderhoudsplan. Gerrit van den Heuvel maakt tevens een opmerking mbt
kunststofblokken welke snel kapot gereden zijn op een locatie binnen Sint
Anthonis. Voorkeur gaat derhalve uit naar grasbetonblokken.
Jan Jordans merkt op dat op de Heistraat het voetpad eindigt bij een
wegversmalling, dit is niet veilig ter hoogte van woonhuis Willie Geurts.
Brigitte Aangenendt geeft aan dat er nog een witte belijning volgt waardoor
de veiligheid beter wordt geborgd . Jan vindt dit niet toereikend.
Willie Geurts heeft deelgenomen aan de evaluatie Heistraat en geeft aan
dat in zijn beleving de subsidie het belangrijkst werd gevonden. Hij heeft
ook aangegeven dat extra verharding noodzakelijk was, waarop bestuur VPL
aangeeft dat tijdens de informatieavonden welke vooraf hebben
plaatsgevonden niet is gesproken over verharding welke in het reguliere
onderhoudsplan valt en derhalve niet in KORL is opgenomen. Willie geeft
aan iedere info avond te hebben bezocht, maar dat hierin niet gesproken is
over materiaalgebruik.
Patrick de Klein constateert dat de invulling van KORL in de Kerkstraat
geheel anders is ingevuld dan in de Heistraat. Met achtereenvolgens de
vraag of de invulling in de Schapendreef weer anders zal zijn.
Rene geeft aan dat er informatieavonden zijn waarop een ieder vooraf
wordt geïnformeerd en inspraak heeft.
Actie KORL: Aantekening wordt meegenomen.

Martin Rijkers vraagt of het Plein bij de kerk tegelijk onder handen wordt
genomen met de Pionierstraat? Dit is nog niet bekend.
Ruud Nap geeft aan dat opgeworpen stenen vanaf de De Quayweg een
gevaar kunnen zijn voor de op dat moment passerende fietsers op het
fietspad naast de De Quayweg.
Arna Jacobs geeft aan dat sommige dingen ook goed verlopen bijvoorbeeld
het fietspad Quayweg, daar was het donker, en heeft men reflecterende
strepen op gelegd zodat het pad beter zichtbaar werd.
René Kuunders geeft aan dat iedereen de app ‘Verbeter De Buurt.nl’ kan
gebruiken. Dit is een handig middel om doelen snel te verwezenlijken.
Pieter Jacobs bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage vanuit Goede
Doelen. Wim Lucas vraagt Piet of hij zich bewust is van het feit dat Oxam
Novib ook gecollecteerd heeft in landhorst. Pieter geeft aan dat dit bij de
Gemeente moet zijn aangevraagd en bekend moet zijn.
Bets van de Broek vraagt zich af of het niet mogelijk is om de kern van
Landhorst een impuls te geven? Bets wil graag hieraan meewerken. Als
voorbeeld Lottum; oud gebouw waarin 6 gebouwen zijn gemaakt. Ouderen
met rozentuin ook voor toerisme een terras. Verzorgen elkaar. Rene
Kuunders geeft aan dat de school van alle kanten is belicht met
investeerders, echter toen kon geen doorgang plaatsvinden.
Geraldine de La Mar merkt op dat de werkgroep MFA allerlei mogelijkheden
mbt school/kerk etc. heeft bekeken.
Wim Lucas geeft aan dat een eventuele uitbouw van De Stek in de vorm van
een ‘bruincafé’ vooralsnog enkel kan worden benut voor bepaalde doelen.
Maar mogelijk op termijn als Piet hein stopt verder kan worden uitgebreid.
Piet Hendriks vraagt om de verslagen van de diverse informatieavonden cq
bijeenkomsten. Deze worden nu niet gepubliceerd. Actie VPL: dit zal worden
opgepakt in de toekomst.
Willie Linders geeft aan in de uiteenzetting van De Groene Poort het door
Natuurlijk Sint Anthonis aangeboden Kunstwerk te hebben gemist. Dit
wordt beaamt en wij bedanken Willie vriendelijk voor deze aanvulling.

Sluiting 22:06 uur
René Kuunders bedankt alle aanwezigen en geeft aan dat zowel VPL als ook
Bestuur De Stek een consumptie hebben aangeboden. Mogelijk biedt De
Gemeente alle aanwezigen ook een consumptie aan? Een voorschot hierop
nemend nodigt René alle aanwezigen uit om gebruik te maken van een extra
drankje.
Vereniging Peelbelang Landhorst.
Secretaris Dini van den Bungelaar
Tel: 06-20216746 E-mail : info@peelbelang.nl

JAARVERSLAG 2018 VERENIGING PEELBELANG LANDHORST.
Afgelopen jaar heeft het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst weer diverse
keren vergaderd; 1x de algemene ledenvergadering, 12x de bestuursvergadering,
Verenigingenavond. De werkgroepen Groene Poort, Mobiliteitsplan, Kermis,
KORL(kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst), MFA (Multifunctionele
Accommodatie) en WWL(Werkgroep Woningbouw Landhorst) etc. zijn diverse malen bij
elkaar gekomen.


6 januari ’18

Nieuwjaarsontmoeting



18 januari ’18

Start werkgroep Alternatieve Kermis



22 februari ’18

Start werkgroep MFA



06 maart ’18

Dorpsschouw



18 maart ’18

Mobiliteitsplan



28 maart ’18

Jaarvergadering VPL 2018



6 april ’18

Info avond verkeersmaatregelen Landhorst en presentatie
herinrichting Heistraat (KORL).



11 april ’18

Info avond Mooiland



26 april ’18

Koninklijke onderscheidingen Karel van der Velden en Maria Geene
Verbruggen



04 mei ’18

Dodenherdenking Oploo



08 mei ’18

Gesprekken Visvijver Landhorst (oploo)



13 juni ’18

Verenigingenavond



29+30 juni ’18

Zomerfeest Landhorst



07 okt. ’18

Alternatieve Kermis Landhorst



22 okt. ’18

Info avond Vitale Kernen



13 nov. ’18

Info avond Groene Poort



25 nov. ’18

Intocht Sinterklaas onder regie van WAC



17 + 29 dec. ’18

Extra overleg Mobiliteitsplan

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.

SAMENSTELLING BESTUUR VERENIGING PEELBELANG LANDHORST 2018
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