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Omschrijving

1. Opening

In verband met Corona crisis, een digitale vergadering.
Voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur.
Geen publiek aanwezig.

2. Spreekruimte
Publiek
3. Vaststellen
Agenda
4. Ingekomen
post/Belangrijke
data

5. Notulen
openbaar overleg
van april
6. Actie- en
aandachtsvelden

Actie

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Vraag over pimpen rotonde (Hans Stiphout);
discussie: we zien deze vraag regelmatig terug
komen. Dorpsraad wacht nog even af hoe de
provincie zal reageren over deze pimp aanvraag.
 Jaaroverzicht ondermijning (24-4)
 Nieuwsbrief Kleine Kernen (18-4)
 Voortgangsbericht Oelbroeck (17-4)
 Gewijzigde uitvoering N602 (16-4)
1 aanpassing:
- Overleg vitale kernen, geannuleerd. (Op pagina 1
wordt verwijderd.)
a) Landschapspark/kennisplatform groenstructuur
Vitale kernen aanvraag is goedgekeurd. Er wordt nu
gewerkt aan een concept ontwerp. Verwachting is
dat na de zomer een daadwerkelijk begin gemaakt
wordt.
b) Corona activiteiten.
Diverse initiatieven lopen, waarbij ook de Dorpsraad
ondersteunt. We gaan hier mee door.
c) Samen Sint Anthonis.
Hanny onderhoudt deze site. Vraag aan
dorpsraadleden om de site maximaal te promoten, te
ondersteunen en te netwerken om deze nog
effectiever te maken.
d) DOP/ DIP Begroting
I. Dorpsblad/Activiteitenagenda Sint Tunnis.
Dorpsraad wil graag in de juni editie
volgende geplaatst hebben
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1) Samen Sint Anthonis (o.a.
aandacht voor de website)
2) Corona (uitvoerig aandacht aan
besteden)
3) Verbeter de buurt (buitendienst
interviewen)
Betreft onderwerpen over Zorg en welzijn,
Huberiet is altijd beschikbaar om deze
onderwerpen te verifiëren, aan te vullen etc.

7. Kermis, stand van
zaken
8. Vitale Kernen

9. N602

10. Sportakkoord

6. Rondvraag

II.

Vrijwilligers en Verenigingen

III.

Entree en uitstraling dorp

IV.

Bruisende Brink

V.

Woningbouw jongeren

VI.

MFC Oelbroeck/ inventaris. De aanvraag
hiervoor wordt opnieuw ingediend, maar nu wat
anders opgesteld.

We zijn gebeld door gemeente, er komt weer een
vertraging met besluitvorming i.v.m. Corona crisis. De
komende maand krijgen we opnieuw terugkoppeling.
Zomerkermis wordt te moeilijk i.v.m. Corona
beperkingen.
Dus dorpsraad besluit om het af te blazen.
We hebben een positief advies gegeven over de
aanvraag van de wijkraad Zandseveld betreffend
sporttoestellen langs het Zandseveld pad.
Het heeft even gebotst met de werkgroep en de
gemeente. Maar de plooien zijn glad gestreken. De
adviezen van de werkgroep worden weer opgevolgd. Bv
de bomen worden wel weer aangeplant zoals in eerste
instantie was afgesproken.
Is geschreven en voor feedback rondgestuurd. De kern
van het akkoord is “samenwerking binnen de gemeente”
Maria wil als dorpsraad erbij betrokken blijven en heeft
als suggestie gemeld dat een beweegmakelaar van uit de
gemeente wenselijk is.
 Idee van Paul, Dorpsvlag ontwikkelen, want die
hebben we niet in ons dorp en dan misschien het
woordje Trots er op. Vooral dit om de
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samenhorigheid te verbeteren. Dorpsraad is positief,
Paul gaat het verder verkennen en komt erop terug
 Jos, meldt dat KBO 4 vacatures heeft in het bestuur.
Verzoek aan dorpsraadsleden om hiervoor te
netwerken.
 Jos, DOP/DIP, MFA aanvraag wordt vervangen door
aanvraag voor een welzijn coöperatie
Sluiting:
Vergadering wordt gesloten om 20.40.

Paul
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Locatie bij GieseGrad
Dorpsraad vergadering
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