
 

 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 01 februari 2017 

 
Aanwezig: Jan-Marion-Camile-Jos-Huberiet-Tonny-Mark-Martijn-Henriet- 

Gerard (schuift later aan) 
Afwezig: Dorry  
 
 

1. Opening  
Jan heropent de vergadering. 
 

2. Spreekruimte publiek 
er is geen publiek. 
 

3. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt toegevoegd, werkgroepen VAB’s en Sportraad, waarna vastgesteld. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 11 januari 2017 
Notulen worden doorgesproken en met een paar wijzigingen vastgesteld. 
 

5. Actielijst n.a.v. het overleg van 11 januari 2017 
15-15 website: wordt besproken in vergadering van 5 april as. 
 

6. In- en uitgaande poststukken 
Dit is besproken in het besloten overleg. 
 

7. Nieuws vanuit de werkgroepen 
● Landschapspark 

schuiven we door naar de vergadering van 8 maart as. 
 

● N602 
er komt een inloopmiddag/avond op 23 februari van 16.00-21.00 uur in Oelbroeck, 
daar wordt het concept plan gepresenteerd, een ieder kan daar op- of aanmerkingen 
over maken. Dit zal twee weken op rij gepubliceerd worden in de Omstreeks, we 
zullen de gemeente vragen om dit ook mee te nemen op de gemeentepagina in de 
Omstreeks. (Actie: Gerard) 
Op 16 februari heeft de werkgroep weer een bijeenkomst gepland. 
 

● Communicatie/Website 
Pim zal aanwezig zijn op de vergadering van 5 april, wil een ieder zijn vragen en 
opmerkingen noteren, zodat we gericht vragen kunnen stellen. 
We zullen deze avond een scherm en een beamer nodig hebben, zodat de website 
geraadpleegd kan worden. (Actie: Jos vraagt Hans om ook aan te sluiten) 
 



● Leefbaarheidsfonds 
In september zal er een openluchtspel “In de schaduw van de Romfabriek” gespeeld 
worden door de toneelverenigingen van Westerbeek, Ledeacker en Oploo, zij spelen 
in Sint Anthonis en ook verschillende mensen uit ons dorp spelen mee. 
Nu vragen zij of dat zij in aanmerking komen voor het Leefbaarheidsfonds.  
Henriet informeert de toneelgroep dat zij telefonisch contact mogen zoeken met Jan 
voor een nadere toelichting. (Actie: Henriet) 
 

● VAB’s  
Mark geeft een toelichting over het voorstel van het nieuwe VAB-beleid. Tonny wil 
vanuit dorpsraad aansluiten bij de werkgroep. (bijlage: mail Mark) 
 

● Sportraad 
Het initiatief is opgepakt, Jos heeft R.C. en A.vd.H. bereid gevonden eens met elkaar 
te sparren en een voorstel te doen aan de sportverenigingen uit het dorp. 

 
● Kermis 

Er is vanuit de horeca nog geen terugkoppeling geweest. 
 

8. Zelfsturing 
Wat investeert elke dorpsraad? Eenmalig wordt er een bedrag van € 250.000,=  
beschikbaar gesteld door de raad. Maar op welke manier deze uitgegeven gaat worden 
is nog onduidelijk, de raad wil hiervoor kaders stellen, maar hierover is nog geen 
duidelijkheid. 
 

9. Kerstverlichting 
We zullen contact zoeken met SWO om ervoor te zorgen dat er iets gedaan wordt aan de 
kerstverlichting. We kunnen beter gaan voor 10 goede dan 30 slechte armaturen.  
(Actie: werkgroep Nieuwjaarsborrel) 
 

10. Jaarverslag en opzet jaarvergadering 
Iedereen schrijft kort op een half A4 een verslag van zijn eigen aandachtspunten.  
Jan, Jos en Marion zullen jaarverslag samenstellen, samen met Henriet. 
Wat moet er komen tijdens vergadering: 

● Verslagen van 2016 zullen in het kort besproken worden. 
● Gemeente het podium bieden o.i.d. 
● Dorpsraad laat publiek interactief meedoen, vraagt naar onderwerpen, daarna in 

groepsvorm kiezen van 3 onderwerpen, zodat we uiteindelijk samen kiezen voor de 
meest gevraagde/betrokken onderwerpen in het dorp. 

 
11. Afscheid Martijn 

We nemen afscheid van Martijn, hij is 3 jaar actief geweest binnen de dorpsraad en heeft op 
het gebied van de jeugd veel kennis ingebracht. Ook heeft Martijn zich ingezet om de 
dorpsraad meer op de kaart te zetten dmv social media. We hopen dat zich weer meer 
jeugdige inwoners geroepen voelen om eens te komen luisteren, de dorpsraad is voor 
iedereen in ons dorp. We bedanken Martijn voor zijn inzet en wensen hem samen met zijn 
vriendin een mooie toekomst in het Limburgse.  
 

12. Rondvraag: Huberiet: n.a.v. de fittestdagen zijn de organisatoren erg enthousiast.  
 

13. Sluiting: vergadering wordt om 22.20 uur gesloten 


