
 

 

 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 08 maart 2017 

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

1. Opening  
Jan heropent de vergadering. 
 

2. Spreekruimte publiek 
R.C. is aangeschoven. Hij legt in het kort uit dat hij graag artikelen wil schrijven nav een 
onderwerp uit een dorpsraadvergadering. De vergadering stemt hiermee in en waardeert zijn 
inzet. De Omstreeks zal hiervan op de hoogte worden gebracht. 
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 1 februari 2017 
Notulen worden doorgesproken en ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Actielijst n.a.v. het overleg van 1 februari 2017 
17-03 cabaretgroep: evaluatie is geweest, groep wilde stoppen, maar zien het als 
uitdaging om volgend jaar tussen de 450-500 bezoekers te trekken. In het achterhoofd 
houden om al op tijd na te denken over een goede overloop naar andere invulling. 
 
17-04; 17-05 mogen eraf. 
 

6. In- en uitgaande poststukken 
Ingekomen post 
Uitnodiging per mail van SAN op 30 maart as.; Jos gaat op persoonlijke titel. 
Kennismaking wijkagent; Jan en Marion zullen een afspraak maken. (Actie) 
Brief van EHBO vereniging; Jan zal contact opnemen en wij zullen dit vermelden tijdens de 
jaarvergadering. (Actie Jan en jaarvergadering) 
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7. Nieuws vanuit de werkgroepen 

● Landschapspark 
woensdag 22 maart is het Landelijke Boomplantdag, een aantal vrijwilligers en 
kinderen van basisschool Leander, zullen bomen planten in het Landschapspark. 
Dit wordt gefinancierd door de subsidie van de Rabobank. 
Tijdens deze dag zal de voorzitter namens dorpsraad aanwezig zijn. (Actie) 
Dit wordt ook in de Omstreeks gepubliceerd, Dorry zal contact opnemen voor een 
interview. (Actie Dorry) 
 
Het is nog de vraag of dat het Landschapspark een ecologische verbindingszone 
wordt, dit zou een tegenvaller zijn indien dit afgewezen wordt. Waterschap Aa en 
Maas is overigens wel positief over het project. Jan zal contact opnemen met het 
waterschap. (Actie Jan) 
 

● N602 
Tijdens de inloopmiddag/avond op 23 februari jl. hebben ongeveer 150-200 mensen 
de schetsen van de N602 bekeken. Naar aanleiding daarvan hebben 55 personen tips 
en opmerkingen gegeven. Deze zijn gebundeld en worden tijdens de bijeenkomst op 
16 maart as. in de werkgroep besproken. 
 

● Communicatie/Website 
P.A. zal aanwezig zijn op de vergadering van 5 april, wil een ieder zijn vragen en 
opmerkingen noteren, zodat we gericht vragen kunnen stellen. 
Jos geeft aan dat Hans niet aanwezig zal zijn.  
Tonny zal informeren of dat M.M. interesse heeft. (Actie Tonny) 
 

● Leefbaarheidsfonds 
Er zijn geen nieuwe aanvragen binnen gekomen.  
In de werkgroep zal de plaats van Martijn ingenomen worden door Tonny. 
 

● VAB’s  
Er is bericht gekomen dat de contactpersoon VAB vanuit de gemeente,  
Dhr. van Helden, zijn contract bij de gemeente Sint Anthonis heeft beëindigd.  
 

● Sportraad 
“Platform Sportunnis” trapt af op maandag 27 maart as., deze bijeenkomst wordt 
gehouden in Oelbroeck er hierbij zijn 9 sportverenigingen aanwezig. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen we aftasten of hier behoefte aan is. 

 
● Kermis 

Er is nog geen bijeenkomst geweest. 
 
 

 
 

8. Zelfsturing 
De gemeente heeft met de 7 dorpsraden contact gehad en zijn gezamenlijk tot de conclusie 
gekomen dat het bedrag van € 250.000,-  gelijk verdeeld wordt. Voor de zomer komt dit 
voorstel in de Raad, waarna de kaders bekend gemaakt worden. 
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9. Jaarverslag en opzet jaarvergadering 
Jaarvergadering:  
De agenda als volgt: 
19:00 uur dorpsraadleden aanwezig in Oelbroeck 

groepsfoto maken door G.v.K. (actie) 
19:45 uur inloop met koffie en thee 
20:00 uur verslag en hoe ziet de avond er verder uit 
20:30 - 22:00 uur presenteren > zijn we op de goede weg of zijn er nog suggesties? 

(interactie met de zaal) 
Dorpsraad luistert naar de bewoners 

 
Op 5 april zullen we rollen en taken verdelen. 
Jan en Jos zorgen voor artikel in Omstreeks (actiepunt Jan-Jos) 
Het evenement zal op Facebook worden geplaatst (actiepunt Jos) 
Uitnodigingen versturen per mail zoals voorgaande jaren (actiepunt Henriet) 

 
Jaarverslag: 
Denkt een ieder nog aan het schrijven van een kort verslag van zijn eigen aandachtspunten.  
(half A4-tje) Marion stuurt pagina van verslag vorig jaar door. (actie Marion) 
Jan en Marion zullen jaarverslag samenstellen, samen met Henriet. 

 
10. Spreekruimte publiek: 

hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

11. Rondvraag:  
ook hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

12. Sluiting:  
vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. 
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