Agenda:
Aanwezig:
Afwezig:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 5 mei 19.00 uur, blokhut Sint Anthonis
Tonny, Joep, Jos, Huberiet, Hanny, Maria, René, Emiel, Henk, Didi, Frans, Peter en Inge

1. Opening en vaststellen agenda
Jos heet alle aanwezigen welkom. Voor het eerst overleggen vijf nieuwe leden mee. De leden vinden
het begin om 19:00 te vroeg, besloten wordt te vergaderen vanaf 19:30 uur.
Twee inwoners zijn te gast. Ze hebben een klacht over het proces achter en de uitwerking van het
Vitale Kernen-project bij het Zandseveld. Ze vrezen overlast van de gymtoestellen. De inwoners doen
een beroep op de dorpsraad als klankbord en vragen zich verder af of de dorpsraad een rol zou
kunnen spelen. Nadat de gasten de ruimte verlaten, denken de leden over hun rol bij dit probleem.
Twee leden zullen voor hoor- en wederhoor bij de gemeente te rade gaan.
2. Inkomen post en belangrijke data
Van de Vereniging van Kleine Kernen heeft de dorpsraad een brief ontvangen. Zij vragen om
medewerking voor bij een onderzoek naar de gemeente Land van Cuijk. Joep zal de vragen
beantwoorden. De nieuwe leden krijgen daarnaast de brief van de dorpsraad aan de politieke partijen
aangereikt ter info. Verder worden enkele ingekomen stukken ter kennisgeving aangenomen.
3. Notulen openbaar overleg van april (zie mail van Inge 26-4)
De notulen worden na verwerking van enkele opmerkingen goedgekeurd.
4. Speerpunten; Actie- en aandachtsvelden lijst
a. Jongeren
i. Jongeren beweeg dag 9 juni
Maria en Frans hebben overlegd met Frans Rongen, die de opdracht van de dorpsraad
heeft gekregen. Ze vermoeden dat er nog veel moet gebeuren. Afgesproken is dat de
dorpsraad vóór 20 mei al het PR-materiaal aangeleverd krijgt van Rongen Actief. Maria
zal op 6-5-2021 contact opnemen met Rongen Actief. De Brabantse Bakker in de
Lepelstraat heeft biedt etenswaren aan. Maria neemt contact op.
b. Communicatie
i. Samen Sint Anthonis
1. Terugblik gesprek wethouder Rob Poel, Ruud Fleuren
Het gesprek was positief. Ze krijgen veel goede geluiden over Samen Sint
Anthonis. Over de financiën moeten we ons vóór de gemeentelijke fusie geen
zorgen maken, volgens de wethouder. Ze mikken op een financiële
ondersteuning tot juli 2022. Het is de vraag of dat na de fusie ook zo blijft, dat
is aan de nieuwe gemeente. De platforms van Cuijk en Grave draaien namelijk
minder goed.
2. Enquête en toekomst
Op de enquête van Samen Sint Anthonis zijn alleen maar positieve reacties
gekomen. Mensen roemen het dorpse karakter van de site. De organisatie
gaat positief verder.
ii. Vrijwilligers in het zonnetje (trots op…)
Inwoners hebben verschillende nieuwe namen voorgedragen. Voor juni wordt L. S.,
voor juli … en voor augustus …. gekozen. Maria en Frans zullen vóór 20 mei het artikel
aanleveren voor de juni-uitgave.
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iii. Onderwerpen Trots juni
De nieuwe dorpsraadleden kunnen zich voorstellen in Trots. René zal dit verwerken.
c. Klaar voor de toekomst
i. Functie & onze rol bij het MFA
Huberiet stelt voor om als dorpsraad, nadat de verbouwing voorbij is, niet in de
stuurgroep of het bestuur te treden. Huberiet pleit ervoor om in het
gebruikersoverleg te blijven. Ook zou het interessant zijn om te bekijken hoe we
verbinding kunnen leggen tussen de commissie voor evenementen en de werkgroep
die de activiteiten en jaaragenda voor de brink gaat maken. Dit zou begin volgend jaar
opnieuw bediscussieerd kunnen worden. Over een eventueel cadeau aan het MFA bij
de opening wordt later dit jaar besloten.
ii. Onze rol bij het centrumplan en herbestemming gemeentehuis
-besloten overlegd. Senioren
i. Welzijnscoöperatie
Jos licht de oorspronkelijke plannen achter project-welzijnscoöperatie toe. Het plan
was dat de KBO hierin een rol zou spelen, maar na meerdere gesprekken blijkt zij
liever geen grote rol willen spelen bij het nieuwe project. Ze zijn uiteraard welkom om
later alsnog aan te haken. Andere clubs, zoals de Zonnebloem, moeten nog benaderd
worden. Gisteren hadden enkele leden overleg met Zorgcollectief Wanroij voor
inspiratie, morgen gaan ze in overleg met eenzelfde organisatie uit Sint Hubert.
Belangrijk is dat de leden nu onderzoeken waar de ‘marktwaarde’ van een nieuwe
vereniging ligt. Waar vinden we toegevoegde waarde? De leden voeren een
constructieve discussie over hoe het proces zou moeten verlopen. Emiel stelt voor om
met een kleine werkgroep gewoon te beginnen.
e. Levendig dorp
i. Kerstwandeling / Lichtjestocht 18-12
De aanvraag bij het leefbaarheidsfonds van dit evenement is goedgekeurd. Omdat het
een project van meerdere verenigingen is die voor meerdere jaren herhaald zal
worden, is zelfs een groter bedrag toegekend dan gebruikelijk.
ii. Kerstevent 18-12
De samenwerkende ondernemers van Sint Anthonis hebben het plan om het
Brinkevent uit te breiden tot een kerstmarkt, gelegen vanaf het MFA tot de Brink en
op de Brink. Hun ambitie is om van de kerstmarkt hét kerst evenement van de nieuwe
gemeente Land van Cuijk te maken. Ze zijn op zoek naar draagvlak om dit op te gaan
zetten. De dorpsraadleden zijn er heel positief over.
iii. Bruisende Brink
1. Stand van zaken toelichten
Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen de Brink-horeca, de Brinkiosk,
Voor & Door Sint Tunnis, de gemeente en de dorpsraad. Ze willen de Brink
weer laten bruisen, dat gaat beginnen met de bouw van een kiosk. Er wordt
door alle partijen ontzettend goed samengewerkt. Ze hopen tijdens het
kerstevenement op 18 december 2021 de kiosk te kunnen openen. Vooral na
die periode moeten de activiteiten georganiseerd gaan worden.
2. Activiteitencommissie opstarten
Johan de Bruijn en Gé van Kol zijn bezig om een Brink-activiteitencommissie
samen te stellen. Zij zoeken naar enthousiaste en vaardige personen voor het
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nieuwe Brinkteam.
iv. Kombord & agendacommissie
Het bord zou ongeveer deze week binnenkomen bij TARS. Daarna zijn er ongeveer 4 á
5 weken nodig voordat deze geplaatst kan worden. We kunnen langzaam met de
agendacommissie aan de slag om te organiseren. Samen Sint Anthonis moet dé
centrale plek worden waar iedereen activiteiten registreert, waarna Trots Sint Tunnis
en de organisatie achter het kombord deze overnemen. René gaat ervoor zorgen dat
dit lukt.
f.

Overige onderwerpen
i. Brinkbankje
Jos praat de leden bij over het project. Financieel kunnen de oorspronkelijke plannen
niet gerealiseerd worden. De opdracht is weer teruggegeven aan TARS.
ii. Hulpvraag Heemkundekring
De Heemkundekring heeft, zoals bekend, geen onderkomen meer. De vereniging gaat
volgende week in overleg over wat zij willen ondernemen en waar zij de dorpsraad
voor willen vragen. Dat zullen ze in de komende weken voorleggen aan Joep en Jos.
iii. Leefbaarheidsfonds
De aanvraag van de carnavalsvereniging is, vanwege gebrek aan onderbouwing en
omdat deze al vaker is vergoed, niet gehonoreerd. De aanvraag voor de lichtjestocht
is, zoals eerder vermeld, wél gehonoreerd.
iv. De Gulle gever
Jos stelt voor dat alle leden van de dorpsraad nog eens aan de slag gaan met
nadenken over projecten die het geld en de moeite waard zijn. Als het kan ten
voordele van de jeugd en voor de minder bedeelden.
v. Plan viering 25 jaar dorpsraad
Maria en Tonny denken na over een activiteit. De leden bedenken dat er een brunch,
avondje of wandeltocht georganiseerd zou kunnen worden voor alle plusminus 60
dorpsraadleden. Besloten wordt om het ergens in september te organiseren. Tonny en
Maria werken het idee verder uit.

5. Rondvraag & Sluiting
Huberiet: Huberiet heeft geïnformeerd naar de WBTR. De eerste woensdag van juni
(tijdens ons overleg) organiseert Sociom een webinar over de nieuwe wet. Een bedrijf
levert dan een stappenplan aan zodat alle stichtingen en verenigingen aan die wet
kunnen voldoen. Jos agendeert het stappenplan voor de volgende vergadering en
komt dan terug op de mail van Willem Engbers.
Actielijst 5-5-2021
Huberiet & René
Joep
Allen
Maria
Maria & Frans
Maria & Tonny
Frans, Emiel, Didi,
Peter & Henk
Allen
Allen

Met Tiny Strik in gesprek gaan voor wederhoor in discussie over speeltoestellen
Zandseveld. Aan de hand daarvan kan de dorpsraad mogelijk passende stappen
nemen.
Geeft aan VVKNB aan dat de onderzoekers bij hem vragen kunnen stellen.
Vanaf nu wordt vergaderd vanaf 19:30 uur.
Neemt contact op met De Brabantse Bakker
Reikt voor 20 mei duim uit aan L.S.
Werken een idee uit voor de viering van 25 jaar Dorpsraad Sint Tunnis.
Schrijven een artikel van ongeveer 100-150 woorden over zichzelf voor op de site en
in Trots Sint Tunnis en sturen deze naar René.
Nadenken over mooie projecten die met het geld van de Gulle Gever gerealiseerd
kunnen worden. Het liefst ten behoeve van minder bedeelden en/of kinderen. Deze
plannen moeten vóór de volgende vergadering bij Jos worden aangeleverd.
Twee vragen wat betreft Welzijnscoöperatie:
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Jos

- Welke vernieuwende activiteiten moeten ‘we’ organiseren?
- Hoe bepalen we onze marktwaarde?
- Wie van onze leden zou hierbij betrokken willen worden?
Jos agendeert het stappenplan voor de volgende vergadering en komt dan terug op
de mail van Willem Engbers.
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