
 
 
 
 

 
 

Notulen Dorpsraad Pleging 11 april 2017 
 
 

Wat vindt u belangrijk? 
Deel 1; om welke zaken zou de Dorpsraad zich druk moeten maken? 
we maken groepjes waar we onderwerpen/punten/ thema’s verzamelen en noteren wat 
belangrijk gevonden wordt.  
Deze punten worden opgehaald en door de leden van de dorpsraad geclusterd. 
Deel 2; welke daarvan vindt u belangrijk? 
middels stickers (10 pp) plakken bij de onderwerpen krijgen we een goed beeld, waarbij de 
meeste behoefte is. 
 

De stemming vooraf; 
Bent u trots op Sint Tunnis? Waarom wel of juist niet? Wat is daarvoor nodig? 
Een groot aantal bezoekers is niet (meer) trots.  
Een Brink welke lekker vol is, maar zonder auto’s. 
Dat we buiten kunnen zitten zonder overlast van stank. 
We moeten het proberen het weer bruisend te maken, zoals het ooit was! 
 

De kernambitie dorpsraad; 
Het is aan de dorpsraad om verbindingen te leggen en initiatieven te nemen, te stimuleren 
en verbeteren van de leefbaarheid in Sint Tunnis. 
Maar dit kan de dorpsraad niet alleen en daar hebben we hulp vanuit het dorp bij nodig. 
 

Leefbaarheid in het dorp 
● hier kunnen we niets aan doen! 

○ vergrijzing 
○ economische ontwikkeling  

(bijv. industrie Boxmeer is belangrijk voor Sint Tunnis) 
● waar kunnen we wel iets aan doen? 

○ bouwen (focus op vitaal en leefbaar houden) 
○ sociaal kapitaal > met trekkers en volgers (vrijwilligers) 
○ ontmoetingsplekken zijn belangrijk  

(sportverenigingen, cicero, kwizzut, nieuwjaarsborrel) 
○ samenwerkingsverbanden (samen zorgen voor een goede leefbaarheid) 
○ kijken en denken (initiatief nemen en niet afwachten) 

 
 
 
 
 



Er worden groepjes gemaakt van 4-5 personen, welke met elkaar in gesprek gaan en de 
anderen overtuigen van het onderwerp/thema wat zij graag meer draagkracht willen geven. 
Hiervoor krijgen ze ongeveer 20 minuten. 
Enkele dorpsraadleden sluiten aan bij de verschillende groepen, ondertussen worden de 
onderwerpen/thema’s/ bespreekpunten opgehaald. De overige dorpsraadleden zorgen voor 
het clusteren van de onderwerpen. 
 
Alle ingenomen briefjes worden besproken, zodat degene nog eventueel een toelichting kan 
geven. 
 
De volgende onderwerpen komen naar voren: 

● Sociale evenementen 
○ centrale agenda/kalender voor het dorp 
○ “de schoonste buurt” 
○ opening van de skatebaan door dorpsraad 

● Dorpsraad in het algemeen 
○ meer zichtbaar worden 
○ beter presenteren middels social media 
○ ook bereikbaar voor de jeugd 
○ Leefbaarheidsfonds bekend maken bij de jeugd/andere naam geven 
○ dorpsraad moet zich promoten, middels communicatie 
○ betrokkenheid van het dorp, nu zouden er toch ook 200 pers. moeten zijn! 
○ voor welke punten kunnen we terecht 
○ evenementen organiseren 
○ geef de jaarvergadering een andere titel 

● Verkeer/bestrating/straten 
○ Brink herzien 
○ parkeerbeleid 
○ wegbewijzering 
○ 80 km-weg aanpassen op de Peelkant, er wordt te hard gereden 

● Jeugd en wonen 
○ sociale woningbouw 
○ houdt de jeugd in Sint Tunnis 

● Gebouwen 
○ leegstand 
○ laat vrijwilligers lege gebouwen benutten (gemeente-SWO) 
○ kerk behouden, voorkom sluiting 

● Agro 
○ stankoverlast 
○ agrifood capital (LvC) volgend jaar Gastronomisch Brabant, laten we daar 

gebruik van maken 
● Groenvoorziening 

○ onderhoud 
○ veiligheid 
○ entree van Sint Tunnis 

De dorpsraad zal de brug kunnen slaan! 
 
 



Tijdens het tweede gedeelte ontvangen alle aanwezigen 10 stickers per persoon en mogen 
deze plakken bij de onderwerpen of aandachtspunten. 
 
Bij de onderwerpen waar de meeste stickers geplakt zijn, zal er gekeken worden of dat de 
dorpsraad hiermee aan de slag kan.  
Tevens wordt er gewezen op een nieuwe site www.tipsintanthonis.nl  
Via TipSintAnthonis kan iedereen die in de gemeente Sint Anthonis woont meedenken over 
onderwerpen die leven in de lokale samenleving. Bekijk de site eens en geef uw mening. 
 
Tot slot: 
Jan bedankt alle aanwezigen, want dankzij uw aanwezigheid en inbreng kunnen we verder 
met de punten welke vanavond naar voren zijn gekomen. In de bar krijgt u van de dorpsraad 
een drankje aangeboden. 
 
De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. 
 

http://www.tipsintanthonis.nl/

