
 

 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 11 januari 2017 

 
Aanwezig: Jan-Marion-Gerard-Dorry-Camile-Jos-Huberiet-Tonny-Mark-Anoeska 
Afwezig: Henriet-(Martijn) 
 
 

1. Opening  
Jan heropent de vergadering. 
 

2. Spreekruimte publiek 
J.H. is aanwezig en heeft een idee voor een sportraad in Sint Anthonis waarin alle 
sportverenigingen een vertegenwoordiger hebben. Vraag aan de dorpsraad is om dit 
initiatief op te starten d.m.v. contacteren en het motiveren van verenigingen en eventueel 
het initiatief te laten financieren door de dorpsraad. 
DR vindt het een goed initiatief en stelt voor om dit punt eventueel ook op de 
jaarvergadering te bespreken (plannen 2017). 
Jos neemt het initiatief voor oprichting van een werkgroep om de haalbaarheid te 
onderzoeken. A.vd.H. en R.C. worden door hem benaderd voor deelname. 
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 7 december 2016 
Notulen worden doorgesproken en vastgesteld. 
 

5. Actielijst n.a.v. het overleg van 7 december 2016 
15.10 verwijderen 
kermis toevoegen 
verder ongewijzigd tov 7-12-2016 
 

6. In- en uitgaande poststukken 
Geen relevante poststukken. 
 

7. Nieuws vanuit de werkgroepen 
● Landschapspark 

Voortgang binnen het Landschapspark is besproken. 
 

● N602 projectplan en GVVP 
In december zou er tijdens de bijeenkomst een schetsontwerp, ontworpen door de 
gemeente (P.P.), worden besproken. Dit is uitgesteld naar het overleg van 12 
januari. De agenda van dit overleg is al vastgezet en uitgestuurd. 
Het ontwerp zal waarschijnlijk in het 2e kwartaal aan de bewoners worden 
gepresenteerd. Resultaten mogelijk aan bod laten komen tijdens de 



jaarvergadering. 
● Communicatie/Website 

Geen actie. Jan moet Pim nog uitnodigen. 
 

● Leefbaarheidsfonds 
Geen nieuws. 

 
● Kermis 

Deze maand komt de horeca met een verslag mbt de kermis, betreffende het 
verbeteren van dit evenement. Dit verslag zal worden besproken tijdens het DR 
overleg van 1 februari. Verder is er besloten dat dit onderwerp weer in de actielijst 
komt. 
 

8. Nieuwjaarsreceptie 
Huberiet en Marion hebben een evaluatie gemaakt van de Nieuwjaarsreceptie. 
Deze evaluatiepunten worden besproken met Oelbroeck en met cabaretgroep NIKS. 
De kosten van de advertentie in de Omstreeks zijn beduidend hoger dan vorig jaar en Jan 
zal dit bespreken. De planning van de nieuwjaarsreceptie moet dit jaar in september al 
worden opgepakt, dit ivm een betere voorbereiding. 
 

9. Zelfsturing 
Wordt doorgeschoven naar de agenda van 1 feb. 
 

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. 
 

11. Spreekruimte publiek 
(geen publiek meer aanwezig) 
 

12. Rondvraag 
Marion: zijn de uitslagen van de fittest dagen bekend? Deze zouden al snel in de 
Omstreeks worden gepubliceerd. GGD en gemeente zijn hier verantwoordelijk voor. 
Huberiet vraagt het na. 
Mark: zal contact opnemen met gemeente betreffende het VAB-beleid, omdat er nieuwe 
plannen zijn vwb afbraak en herbouw. 
 

13. Sluiting 
De vergadering wordt om 22.10 gesloten. 


