Verslag: OO Woensdag 8 januari 2020 19.30 u.
Aanwezig: Jos, Tonny, Mark (aanwezig 20.00) ,
Paul, Huberiet, Maria, Joep, Inge
Afwezig: Marc, Gerard, René
Punt

Omschrijving

1. Opening
2. Spreekruimte
Publiek

Gasten Monique Gerrits en Sjaak Arts
Vooraf, of achteraf van de vergadering krijgt publiek
spreekrecht.
Monique Gerrits, wil n.a.v. nieuwjaarsreceptie ‘iets’ gaan
doen.
Wil zich met name inzetten voor communicatie. Vnl.
ouderen missen communicatie. Zij zijn meer op papieren
versie(s) gericht. Januari aanstaande bijeenkomst over
dorpsblad.
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, aangevuld met
punt Kermis.
a. Mail: Niet van toepassing.
b. Data
Vergadering 23 januari aanvang 19.30 uur. Presentatie
plannen DOP/DIP aan alle inwoners, jaarvergadering en
woningbouw.
Gemeente is niet klaar om plannen woningbouw nu ál te
presenteren, wel in 1e kwartaal 2020, samen met
centrumplan.
Behoudens kleine aanpassing worden deze goedgekeurd.

3. Vaststellen
Agenda
4. Ingekomen
post/Belangrijke
data

5. Notulen OO
20191204
6. Actie/ Aandacht
lijst

Actie

6.2 LANDSCHAPSPARK
Het bedrag op de rekening is minder dan tijdens
vergadering LSP werd meegedeeld. Tonny neemt contact
op met LSP.
Vanuit gemeente was contactpersoon Bart Huckriede niet
aanwezig.
Landschapspark heeft ook aanvraag ingediend bij Vitale
Kernen.

Jos/Inge

6.3 75 jaar bevrijding
12 december jl. was een bijeenkomst gemeentehuis.

Jos
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Stevensbeek is bezig met bevrijdingstour door alle
kerkdorpen.
Stevensbeek organiseert op 5 mei activiteit op
evenementen terrein en vragen inzet van Pinkster
toernooi mensen.
Oploo heeft op 24 mei dag programma lunch/brunch
Wanroij organiseert Open podium 18/4. (Onderwerp
Vertolk de vrijheid)
Jos
6.6 Extra evenementen DOP/DIP. Joep heeft format
ontvangen van gemeente, datum is gesteld op 20 februari
2020.
6.6. I Imago/vermarkten Sint Tunnis, zie punten
6.6III/IV/V hieronder.
6.6.II Vrijwilligers en Verenigingen
Joep heeft verslag van Wendy van de avond ontvangen en
doorgemaild.
Wendy Huijbers organiseert vanuit Sociom nog een avond
met onderwerp vrijwilligers en verenigingen.
6.6.III Entree en uitstraling Dorp;
Stand van Zaken BORD, Rene is afwezig. Gerard krijgt
morgen nieuw voorstel van Jan Pieter

Joep

Rene
afwezig

6.6.IV Bruisende Brink
Jos houdt sites gemeente in de gaten vwb voortgang van
diverse trajecten.
6.6.V Evenementen /Activiteiten, agenda &
Communicatie
Vermarkten van SintTunnis, over het nieuwe dorpsblad is
9/1 een bijeenkomst.
Voorstel is dat de Dorpsraad de uitbreiding van Trots Sint
Tunnis met de papieren versie van activiteitenagenda 2
jaar voor financiert. Kosten maandelijks € 400,- (Jaar basis
€ 5000 voor 2036 brievenbus adressen St. Anthonis) Het
bezorgen via Sand is duur. € 188 per keer bezorgen.
Om alle adressen te bezorgen zijn 20 personen nodig.
Het stratenoverzicht van kerkdorp is rondgemaild met de
vraag wie welke straten gaat bezorgen?

Rene

Jos
Jos
2

Tonny houdt zijn straten aan.
Achterste Peelkant doet Sjaak Arts.
Distributiecentrum zal bij Paul Sommers zijn.
Mogelijkheid tot sponsoring wordt onderzocht.
(Sponsoring: Mede mogelijk gemaakt door) Advies is
sponsorbedrag voor bedrijven kleiner/lager houden zodat
iedereen mee kan doen.
Evenementen/activiteiten app verloopt separaat.
Mogelijkheden bij Omstreeks.nl/Sybox etc. worden
opgevraagd.
6.6.VI Woningbouw Jongeren:
Gemeente komt (nog) niet met concrete informatie naar
buiten.
Tonny

7.
Nieuwjaarsborrel

6.6.VII MFC Oelbroeck/Inventaris
De aanvraag hiervoor loopt nog.
Evaluatie algemeen:
De kwaliteit van het geluid was veel beter dan voorgaande
jaren.
In februari 2020 komen heren NIKS bij de Dorpsraad.
Op 15/1 19.00 uur is evaluatie met Jos en Marjo.
Financieel is in separaat overzicht aangeleverd, met een
toelichting voor de Dorpsraad.
Dorpsraad betaalt Geen huur,
Dorpsraad betaalt de bloemen, oliebollen en munten voor
de gasten.
MFA betaalt koffie, nootjes en personeel (extra ober).
Voorstel is de bubbels af te schaffen, iedereen heeft glas
al leeg voor de toast op het nieuwe jaar en het
rondbrengen is te arbeidsintensief.
Ivm de wetgeving AVG in openbare ruimtes en publicatie
van beeldmateriaal moet volgend jaar een bord
opgehangen worden met tekst openbare gelegenheid.
Het bezoekersaantal was ruim 600 pers.
Totaal van de rekening bedroeg € 1400 incl. cava,
bloemen, eten, factuur NIKS en drukwerk Tars (ex flyers)
Volgend jaar wordt vast budget á €750,- afgesproken met
NIKS.

Huberiet

Tonny

Besluit
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8. N602
9. Financieel
verslag
10. Voorbereiding
Jaarvergadering
2020-01-23

11. Spreekruimte
publiek

12. Rondvraag

KERMIS,
Is geregeld voor 2020.
Stevensbeek heeft hoog ingezet, wil geld van gemeente.
Gemeente gaat budgetten vergelijken met Cuijk en
Boxmeer. Naar alle waarschijnlijkheid komt vanuit de
Gemeente geen subsidie voor kermis.
Landhorst heeft ook een heel plan uitgewerkt om de
kermis ‘aan te laten trekken’, Ledeacker regelt kermis zelf.
Kermisexploitanten en Horeca zijn in gesprek over de
toekomst.
Gerard heeft schriftelijk informatie over de huidige stand
van zaken aangeleverd.
Wordt separaat aangeleverd, en zal Tonny toelichten bij
de jaarvergadering.
Grote Zaal gereserveerd? Jos vraagt na wat door
gemeente gereserveerd is.
Onderwerpen:
- DOP/DIP Vanuit gemeente zullen Tiny Strik en
Mark Hendriks aanwezig zijn (Presentatie of ruimte
voor inbreng?)
- Financieel verslag DR
- Rondvraag DR
Voorbespreking woe 15/1 19.30 uur!!!!!!!!
Monique: Dorpsraad heeft veel onderwerpen en is breed
georiënteerd bezig.
Sjaak: Tip voor aanvulling Krant Trots Sinttunnis: selectief
ondernemers benaderen.
- Kerstverlichting groot succes, voor volgende Kerst evt.
aanvullen, met alternatieve lampen (bierglas verlichting
bijv.)
- Joep: Vitale Kernen kan nog niet van de agenda, er liggen
nog 4 aanvragen op de plank.

Kermis/
Agenderen
sept. 2020

Tonny

Allen
Jos vraagt
morgen bij
gemeente
inhoud na.

13. Sluiting

DATA

Omschrijving

Wie gaat/
Verantwoord
elijk
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2020-01-23

Locatie MFA
Jaarvergadering Dorpsraad.

2020-02-05

Locatie MFA
Openbaar overleg Dorpsraad
Locatie Brink
Carnaval Brouwplaats Brink
Locatie MFA
Openbaar overleg Dorpsraad

2020-02-22/23/24
2020-03-04
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