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 Verslag OO Woensdag 4 september 2019 
Aanwezig: Tonny, René, Mark, Paul, Huberiet, 
Inge, Maria, Joep, Gerard vanaf 20.15 
Afwezig: Jos, Marc, Monique 

 
Punt Omschrijving Actie 
   
1. Opening Mark opent de vergadering en zit deze voor.  
2. Spreekruimte 
Publiek 

Geen publiek aanwezig  

3. Agenda Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld  
4. Ingekomen post - Uitnodiging PGSA-symposium 11 okt. A.s. 

- Herindeling, politieke tekst aangeleverd door gemeente 
met verzoek deze op site DR te plaatsen (akkoord ovv. Op 
verzoek gemeente) 
- Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, nieuwsbrief 
waar Westerbeek zich profileert 

 
 
 René 
 
Doormailen 
René 

5. Notulen OO  
Augustus 2019 

- Joep was afwezig, aanpassing definitieve versie 
- Naam wijzigen van Sinttunnis Events in Voor en 

Door Sinttunnis 

 René 
 
 René 

6. Actie lijst 6.2 Nieuwsbrief: Nr. 4 wordt volgende week huis aan huis 
verspreid, nr. 5 komt in december. Inhoud terugblik 75 
jaar bevrijding, grote uitnodiging nieuwjaar, 
DOP/DIP/MFA, voorstellen Joep en Marc en evt. nieuwe 
secretaris, interview Voor en Door Sinttunnis 
6.5 Landschapspark: Aanvragen zijn ingediend, 
afgesproken in sept. Bij Tiny Strik, gemeente te komen. 
6.9 Extra evenementen, 75 jaar bevrijding, separaat 
draaiboek wordt doorgesproken en waar nodig 
aangepast/aangevuld. 
6.12 Vitale Kernen/DOP/DIP: Volgende week donderdag 
is volgend overleg, vervolgens gaan 5 uitgekozen leden in 
gesprek met gemeente. Ideeën kunnen worden 
aangedragen (bijv. komborden).  Joep heeft al aanvragen 
ontvangen, waaronder Kerstverlichting en MFA. 
Onderhoud zou ook door gemeente beter gedaan moeten 
worden. 
6.16 Stuurgroep Oelbroeck, Huberiet licht e.e.a. toe, er 
liggen momenteel 4 diverse plannen met 4 prijskaartjes. 7 
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Gerard/Inge 
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Joep 
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november a.s. zullen de plannen bij de gemeente 
gepresenteerd worden. 
6.20 Bijeenkomst herindeling. Tonny en René zijn bij 
bijeenkomst 25 dorps/wijkraden geweest. Er spelen 
diverse belangen. In kleine dorpen is e.e.a. makkelijker te 
organiseren dan bij grote wijkraad.  
Mark neemt contact op met Henri van Zummeren om hem 
uit te nodigen voor de komende heisessie 
Komende anderhalve jaar zullen diverse zaken geregeld 
moeten worden. I.v.m. start DOP in Sint Anthonis zijn hier 
mogelijk al meer wensen helder. 

 
 
 
 
 
 
 
Mark                         

7. Spreekruimte 
publiek 

Geen publiek aanwezig.  

8. Rondvraag N602: Gerard en Harold gaan binnenkort in gesprek met 
Patrick Buijs om mogelijkheid beton klinkers ten opzichte 
van gebakken klinkers door te spreken. 
Folders: Aanwezigen krijgen van René DR-folder en 75 jaar 
bevrijding programma uitgereikt. 

 
Gerard 

9. Sluiting 22.30 uur: Mark sluit deze vergadering  
   
Volgend overleg Woensdag 2 oktober, aanvang 19.30 HEISESSIE  

 
 
 


