
 

 
 

 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 05 april 2017 

 
Aanwezig: Jan - Marion - Camile - Jos - Mark - Tonny - Gerard - Huberiet  
Afwezig: Dorry - Henriet 
 
 
 

1. Opening  
Jan heropent de vergadering. 
 

2. Spreekruimte publiek 
P.A. is aanwezig om onze vragen over de website te beantwoorden. Hij controleert of het 

spamfilter wel goed is ingesteld. De website is niet echt toekomstbestendig: niet goed 

geschikt voor het bekijken via tablet of telefoon. Nieuwe site kost ongeveer €2000. Foto’s 

moeten voorlopig door P. worden gewijzigd. Als hij een lijst krijgt van mailadressen kan er 

ook naar privé mailadressen worden doorgeschakeld.  

 
3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 08 maart 2017 
Notulen worden doorgesproken en na enkele kleine correcties vastgesteld. 

 
5. Actielijst n.a.v. het overleg van 08 maart 2017 

17.06 en 17.07 laten staan, 17.08 verwijderen, 

verder ongewijzigd. 

 
6. In- en uitgaande poststukken 

Ingekomen post 
Bijeenkomst energieneutraal Sint Anthonis: Mark, en Jos gaan hier heen. 
 

7. Nieuws vanuit de werkgroepen 
● Landschapspark 

De bijeenkomst op de boomfeestdag, waarbij door de schooljeugd fruitbomen zijn 

geplant, was een groot succes. 

 
● N602 

Op 6 maart is er overleg geweest samen met Ledeacker en op 16 maart met de 

gemeente. Er zijn aparte werkgroepjes gevormd, dus los van de werkgroep N602, om 

te kijken naar de scholieren fietsroute en de plannen voor de Brink. 
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● Leefbaarheidsfonds 
Een aanvraag vanuit het platform gehandicapten voor de financiering van een bankje 

langs de wandelroutes is toegekend. 

De aanvraag vanuit de toneelgroep wordt aangehouden tot later dit jaar. 

 
● VAB’s  

Het is nog niet bekend of er een opvolger is bij de gemeente voor S.v.H. 
 

● Sportraad 
Er is een eerste bijeenkomst geweest met alle sportverenigingen. Vanuit de 
gemeente was D.V. aanwezig. Tussen de clubs bestaan grote verschillen, maar er is 
over het algemeen veel animo om hiermee door te gaan.  
In mei wordt een vervolg gepland (na Pinksteren). Er wordt gedacht aan een 
gezamenlijke sportdag voor alle verenigingen. 
 
 

8. Jaarverslag, jaarafrekening en jaarvergadering 11 april as. 
Het jaarverslag is klaar en ziet er goed uit, met dank aan iedereen - speciaal Henriet - voor de 

bijdragen. Het wordt op de website geplaatst en op de jaarvergadering verspreid.  

De jaarafrekening wordt goedgekeurd. Jos legt de plannen voor de jaarvergadering uit.  

Er komt nog een artikel in de Omstreeks en er worden flyers ingesloten bij de Omstreeks. 

 
9. Spreekruimte publiek: 

(geen publiek meer aanwezig) 
 

10. Rondvraag:  
hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

11. Sluiting:  
vergadering wordt om 22.30 uur gesloten. 
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