
 

1 

 
 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 6 juni 2018 
 
Aanwezig:  - Jos, Paul, Tonny, Mark, Maria, Huberiet, Jan, Gerard, Marion, Henriet, Monique 
 
Afwezig: - René  
 
 

1. Opening  
Welkom door voorzitter Jos. 
 

2. Spreekruimte publiek 
De heer Geert vH sluit aan bij de vergadering. De dames Wendy vD en Laura K sluiten om 
20:50 uur ook aan. 
 

3. Vaststellen agenda 
Akkoord. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 4 april 2018 
 Punt 5: doorsteek. Pand van Bollen is verkocht. We wachten af hoe het verder gaat. 
 Kerstverlichting: ivm de werkzaamheden van N602 die uitlopen schuiven we dat door 

naar 2019. We willen ervoor zorgen dat de verlichting er dan ook echt is. 
 Punt 6: Cultureel café; zij hebben inmiddels bericht ontvangen. Nacht van het goeie 

leven: de Dorpsraad heeft hier verder geen rol in. 
 Punt 8: VAB’s ; Mark gaat een afspraak maken met de betreffende ambtenaar.  
       Sportraad: Jos draagt deze taak over. Gevraagd wordt of Maria dit wil overnemen. De 
laatste vergadering is niet doorgegaan. 
       Kiosk: Jan; er wordt gekeken naar draagvlak. Er moeten fondsen aangeschreven worden             
enz, dus er gaat nog wat tijd overheen. Uitgangspunt is wel dat het gebruikt gaat worden. Er         
moet ook nadien een commissie aangesteld blijven.  
Honden uitlaatplek: Huberiet: wil graag hierover iets in de nieuwsbrief.  
 
 

5. Actielijst n.a.v. het overleg van 4 april 2018 en 24 mei 2018 
Wordt later deze vergadering besproken. 
 
 

6. In- en uitgaande poststukken 
● Mail van Wendy vD mbt Natuurlijke speelgelegenheid in het dorp. 

Er is meerde malen geen antwoord geweest op contacten van Wendy vD aan de 
Dorpsraad. Dit betreurt zij. Dorpsraad geeft toe in gebreke te zijn gebleven. 
Inmiddels hebben W en L zelf initiatieven genomen. Het gaat om de groenstrook op 
de kleine Beek en die later uitbreiden als de bouw van de huizen helemaal klaar is. 
Buurtbewoners en gemeente zijn enthousiast. Morgen volgt weer een gesprek met 
de gemeente. Jos schuift daarbij aan.  Wat zou de rol van de Dorpsraad kunnen zijn; 
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kunnen we iets betekenen in de financiering/ aanvraag daarvoor. De gemeente heeft 
hiervoor budget. Voelt de Dorpsraad zich niet gepasseerd als W en L de zaak zo 
doorgaan zetten? De Dorpsraad geeft aan van niet. Eerste stap is om het bestaande 
groen stuk bij de Kleine Beekstraat alvast aan te pakken. De Dorpsraad neemt het 
standpunt in dat we achter de ideeën van W en L staan, mits het niet ten koste gaat 
van bestaande budgetten.   

        
● Aanvraag LBF door Rens v T mbt nationale buitenspeeldag 13 juni. 

Aanvraag was toegezegd onder voor behoud van een aantal vragen. Die zijn 
inmiddels vanmiddag beantwoord. Besloten wordt dat de aanvraag wordt 
goedgekeurd. Tonny sluit het kort met Rens. 

● Brief werkgroep pannaveldje (bijeenkomst 4 juni) 
Gisteravond is er een overleg geweest. Het project bevindt zich nog in een 
beginstadium. We vinden dat het veldje toegankelijkheid moet zijn voor iedereen, 
dus ook als de poort van DSV dicht is. Het project komt op het aandachtsveld van de 
Dorpsraad in de werkgroep sportraad. Terughoudendheid wordt wel geboden. 
 

7. Evenementenbeleid 
Er is onrust in het dorp. Wat mag wel en wat mag niet. Welk standpunt neemt de Dorpsraad 
in? Dit is een punt voor de Dorpsraden voorzitters overleg. Daarna gaan we bepalen of en 
welk standpunt we als Dorpsraad innemen. Meer info op de gemeentesite is hierover na te 
lezen. Via de volgende link is een bijlage te vinden met antwoord van burgemeester Sijbers 
omtrent vragen vanuit de gemeenteraad; 
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/SintAnthonis/2f85a0df-08e6-4663-8832-
c2ee05c06922   
 

8. Vitale Kernen 
Het betreft een groot geldpotje vanuit de gemeente om de leefbaarheid van de dorpen te 
vergroten. De 7 dorpen gaan hierover in gesprek volgende dinsdag (12 juni). Hoe gaat het 
geld besteed worden?  En hoe gaat er gecommuniceerd worden naar de bewoners toe? Er 
moeten goede en degelijke projecten worden opgezet. 

 
 

9. Nieuws vanuit de werkgroepen 
 N602 
Gaat allemaal langer duren door combinatie van riool en glasvezel. Gevolg voor het dorp is 
dat pas in februari 2019 alles klaar is. 
Op 27 augustus is er een informatieavond voor inwoners van de gemeente; voorafgaand is 
daar een bijeenkomst over de buurtpreventie. Op 2 juli ondernemers worden uitgenodigd.  
 Landschapspark  
De omheining is jammer genoeg nog niet klaar. Vrijwilliger Jan C heeft toegezegd om de 
omheining om de bomen af te maken zodat de schapen erin kunnen. Dinsdag is er weer 
overleg met de werkgroep.  
 Energie 
Er is recentelijk overleg geweest. Op 30 september is de energie beurs. Dorpsraad gaat een 
coöperatie oprichten waar bewoners kunnen instappen om gezamenlijk energie in te kopen. 
Punt voor nieuwsbrief. 

 
 
 
 

  



 

3 

10. Rondvraag 
Jos: ambitie plan moet er komen; staat op agenda volgende heisessie. 
Jan; het nieuwe ambitie plan moet worden aangeboden aan de gemeente.  
Tonny; volgende vergadering afwezigheid ivm vakantie 
Huberiet; vrijwilligerspunt willen graag een keer een presentatie geven voor de Dorpsraad. 
Het zou wenselijk zijn om een avond te organiseren voor het dorp om mensen te kunnen 
werven. 
Gerard; kermis; Er is overleg geweest met de heer H P van de kermis tov de Pinksterfeesten. 
Door de familie dag waren er minder bezoekers op de kermis. Weer wordt de vraag gesteld; 
zou het dorp niet terug moeten naar 1 kermis? Welk standpunt neemt de Dorpsraad daarin? 
Wat wil het dorp? Kermisgroep van de dorpen moeten eerst daarover met elkaar in overleg. 
Hoe staat het met het convenant wat afgesproken is met de gemeente? En hoe nu verder?  
Inge; is het een idee om polls uit te zetten om te weten te komen wat de bewoners vinden 
en willen? Bijvoorbeeld mbt de speellocaties. 
Jos; de groepsapp blijft nog even in stand; dus oude en nieuwe leden blijven er nog even in 
totdat het afscheid is geweest. 
Nieuwsbrief moet half september verschijnen. Wie gaat Monique helpen? René heeft op de 
hei avond al aangegeven mee te willen helpen. Monique gaat na wat het kostenplaatje 
wordt.  
Huberiet; MFA plannen; 
Onderzocht wordt hoe het gaat parkeerplaatsen, waarbij de buurtbewoners betrokken 
worden.  Doorsteek wordt nog onderzocht. Binnenkort een presentatie voor alle gebruikers 
en bewoners van de laatste plannen. Vanwege vertraging in het technisch onderzoek wordt 
dit plan na de zomer gepresenteerd aan de gemeente. Dan zou het nog voor de zomer 
gepresenteerd moeten worden aan de gemeente. Er worden goede stappen gemaakt. 

11. Sluiting  
de vergadering sluit om 22:23   uur. 
 

De volgende openbare vergadering is op woensdag 4 juli 19:30 uur. 
Bij verhindering graag afmelden. 


