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Agenda: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 3 juli  
 
Aanwezig:  Joep, Jos, Huberiet, René, Marc, Gerard 

Paul aanwezig bij alleen kerstverlichting. 
Afwezig: Maria, Tonny, Monique, Mark    
 
 

1. Opening  
2. Spreekruimte publiek 

Er is geen publiek 
3. Vaststellen agenda 
4. Ingekomen post 

  
5. Notulen openbaar overleg van juni 2019, 

Geen opmerkingen, worden goedgekeurd. 
 

6. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen (de dikgedrukte 
onderwerpen zullen aan de orde komen) 
1. Woningbouw  
2. Nieuwsbrief.  

Inhoud zal zijn     
 Foto van de bevrijding op de voor pagina 
 Voorwoord voorzitter 
 Stuk over 75 jaar bevrijding. 

o Aankondiging dat er iets staat te gebeuren, er een gemeente krantje komt 
etc. 

o Rene heeft wk 28 afspraak met Heemkundkring over aanlevering foto(s) en 
tekst 

 Vitale kernen 
o Rene schrijft een opzet. Tini Strik heeft aangegeven te ondersteunen, 

 Dorpsinvesteringsplan 
o Jos maakt een voorstel 

 Introductie Joep en Mark. Zij zullen tekst en foto aanleveren. 
Planning 

 Teksten moeten aangeleverd zijn voor 5 augustus bij Monique en Rene 
 Verspreiding in wk 37 (10 tot en met 15 september), door Sandd   

3. Website/sociale media 
4. Werven nieuwe leden 
5. Landschapspark Inge, Huberiet, Gerard 

Aanvraag is naar Vitale Kernen gestuurd en inmiddels ook daar besproken. Er worden 
geen problemen verwacht met de toekenning en het geldbedrag. Door de gemeente zijn 
er wel additionele documenten opgevraagd. Hier wordt aan gewerkt en de verwachting 
is dat deze de komende weken aangeleverd gaan worden. 
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6. Kerstverlichting Rene en Paul  
Aanvraag is bij vitale kernen afgewezen. Redenen: 

 Niet direct aantoonbaar dat dit de sociale cohesie van de dorpsbewoners 
verbeterd.  

 Niet direct aantoonbaar dat dit een boost geeft een de leefbaarheid in het 
dorp. 

 Niet in lijn met een eerder genomen gemeentelijk besluit (afstoten 
kerstverlichting) 

 Aanvraag was ook al ingediende door 2 andere dorpen. Zijn ook afgewezen. 
We zitten dus in een impasse. Ideeën om het alsnog gefinancierd te krijgen. 
 Mee laten lopen in de DOP/DIP 0(nadeel => wordt pas in december 

eventueel goedgekeurd) 
 Crowdfunding 
 Toch sponsors in de gemeente zien te vinden. 
 Leefbaarheidsfonds inschakelen. 
René en Paul zullen dit vervolgen  

7. VAB’s 
8. Duurzaamheid/energie neutraal  
9. Extra evenementen; 75 bevrijding  
Begroting had een aantal overlappingen. Is nu aangepast en alle aanvragen zijn door de 
gemeente gehonoreerd. 
Er zal ook aandacht besteed worden aan mensen die hebben meegedaan aan vredesmissies. Dit 
zijn er op dit moment in de gemeente 37. 
Dodenherdenking zal ook dit jaar weer in Westerbeek plaatsvinden. 
Er wordt een draaiboek opgesteld. Joep maakt hiervoor in MS office OneDrive een bestand 
locatie zodat iedereen hieraan kan werken. 
Besluit: Jeugd en Jongeren uitbesteden aan Voor en Door Events. Rene en Joep zullen dit 
begeleiden 
Besluit: Wandeling zal gecoördineerd worden door Huberiet 
10. Nieuwjaar 
11. Kermis 
12. Vitale Kernen 
13. N602 Gerard 
Weg zal opengesteld worden tijdens bouwvak. Er is een probleem met de kwaliteit van de 
gekozen klinkers. Over eventuele kostenoverschrijding zijn geen details beschikbaar. 
14. Leefbaarheidsfonds. 
Er zijn geen nieuwe aanvragen binnen gekomen. 
15. Sportraad 
16. Stuurgroep Oelbroeck Aanpassing Brink 
17. Speerpunten/ambitieplan/dorpsraad als vereniging 
18. Speelgelegenheden in het dorp 

 
7. Spreekruimte publiek 
8. Rondvraag. 

Gerard: Info borden langs de N602. Misschien zijn er toch wel mogelijkheden voor. Gerard zal dit 
voorbereiden voor de volgende vergadering. 

9. Sluiting 
 
Bijlagen: actielijst, notulen juni,  


