Verslag: OO Woensdag 1 juli 2020 19.30 u.
Aanwezig: Jos, Tonny, Paul, Joep, Inge, Gerard
Gast: Hanny Markerink
Afwezig: René, Huberiet, Marc, Mark, Tonny,
Maria
Punt

Omschrijving

Actie

1. Opening

Notulen mei:
Aanvulling: Hanny zal worden toegevoegd aan de mail
lijsten/appgroep Dorpsraad.

Jos/Inge

De notulen van juni zijn akkoord, deze kunnen op site
geplaatst worden.
Attentie: Facebook pagina Op d’n Brink.
I.p.v. kermis komt één gezamenlijk terras op de Brink van
de Brinkse horeca gedurende 6 weekenden.
2. Spreekruimte
Publiek
3. Vaststellen
Agenda
4. Ingekomen
post/Belangrijke
data

René

Geen publiek aanwezig.
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
I Definitief sportakkoord
Dit is nu nog een papieren tijger. In juni zal het plan
opgesteld moeten zijn, dan komt geld vrij.
Verwachting is voor Boxmeer 20.000 St. Anthonis 6.000
euro.
Het kernteam sportakkoord bestaat uit 8 personen.
Voor 2 sept. zou e.e.a. afgerond moeten zijn.

Maria

II Natuurinclusive landbouw
Er was een digitale bijeenkomst op 18 juni j.l.
Een project van Provincie/gemeente.
Mark vond de presentatie tegenvallen, hij had andere
verwachting van de presentatie. De Basis was goed maar
er is nog veel te doen.

Mark

III Totaal OZ Vitale Kernen
Jos geeft een overzicht van de diverse projecten.

Jos
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5. N.A.V.

6. Actie /
Aandacht lijst

Jos zal bij de gemeente navragen wat de huidige stand van
zaken is met betrekking tot het Centrum Plan.

Jos

Na de vakantie periode zal een fotograaf benadert worden Jos
voor een nieuwe groep/Dorpsraad foto.
I. Rooster van Aftreden
Digitaal is een overzicht gestuurd. De aanwezigen kunnen
zich in dit overzicht vinden.
Vergaderdag Dorpsraad blijft zoals nu de eerste woensdag
van de maand.
II. Landschapspark
Jos vraagt Rene om een artikel met de positieve stand van
zaken in de TrotsSintTunnis te plaatsen.
III. activiteiten vrijwilliger (honorering) ofwel ‘De Duim’
Voorstel is Wiel van Loosbroek. Hij musiceert al vele jaren
regelmatig op accordeon voor diverse groepen.
Op dit moment al sinds 6 jaar bij het Hoogveld.
Jos zal per app groep de informatie doorgeven om
bloemen uit te reiken.

Jos/Joep/M
aria/Inge

Later zal in Trots SintTunnis en op Samen Sint Anthonis
hier aandacht aan besteed worden.
Na groen licht vanuit DOP/DIP zal deze ‘Duim’
aangevraagd kunnen worden vanuit de bevolking.
IV. Samen Sint Anthonis
Heeft op 12 augustus vergadering met burgemeester.
De vraag is om onze gemeente zich meer te laten
profileren.
Eventueel kunnen reacties naar Hanny per app. verstuurd
worden.
De dorpsraden zijn 2x benaderd, alleen kerkdorp
Sinttunnis heeft gereageerd.
V. DOP / DIP
Stuurgroep overleg 22 juni j.l. bestaande uit de 7
voorzitters van dorpsraden, wethouder Rob Poel en 2
gemeente medewerkers Tiny en Mark.
Er zijn 18 aanvragen in behandeling waarmee totaal 2,3
miljoen gemoeid is.

Jos
Hanny

Jos
Rene
Paul
Gerard
Maria
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Bijna allemaal hebben investeringen dorpshuizen
opgenomen.
Het budget is geoormerkt.
Sint Anthonis heeft hoofdlijnen voor 5 projectplannen.
(Zie notulen vorig overleg)
- Trots Sinttunnis en Bruisende Brink zijn wat betreft
Tiny en Mark al akkoord.
- Verzekering kombord aanvragen bij Rabo bank.
Formulier is te downloaden op de site.
De Gemeente is positief over DOP DIP plan van Sint
Anthonis.
Joep wil desgewenst alvast fracties gaan inlichten.
V.I. Dorpsblad,
onderwerpen volgende editie.
Concept komende editie Trots SintTunnis is al heel
uitgebreid. Voorstel voor volgende uitgave nieuwe foto
dorpsraad.
Vanwege de dikkere edities is een bijdrage gedaan.

Allen

V.II. Kermis stand van Zaken
Op dit moment is niets nieuws te melden.
Voor dit jaar wordt op de Brink een groot terras ingericht
door de gezamenlijke BrinkHoreca ondernemers. Voor dit
jaar 6 gedurende weekenden.
V.III. LEEFBAARHEIDSFONDS
Er is dit jaar 750 euro aan diverse projecten uitgegeven.
VIII. N602
Loopt gestaag door. Jammer dat het Centrumplan nog
niet bekend wordt gemaakt, mogelijk hadden
aanverwante onderwerpen mee genomen kunnen
worden?
7. Vitale Kernen

Overzicht diverse aanvragen.
Jos geeft een korte toelichting.

8. Sint Tunnis

Voor elkaar/Welzijnscoöperatie
Het wordt moeilijker en moeilijker vrijwilligers te krijgen.
Gemeente neemt besluit in augustus/september over
budget.

Jos
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9. Rondvraag

BrinKiosk
Bij activiteiten zal er een gebrek van openbaar toilet zijn.
De Stichting Middelpunt heeft diverse middelen voor
uitleen, waaronder toiletwagen.
Vanuit BrinKiosk kwamen verder de volgende punten naar
voren:
- Brink is zo donker
- Hoe is het met verlichtingsplan
- Mogelijkheid Brink Auto vrij maken?
Bovenstaande zijn 3 punten voor CENTRUMPLAN.
Jos zal bij de betreffende ambtenaar Centrumplan e.e.a.
na vragen.

10. Sluiting

Sluiting 21.49 uur

DATA

Omschrijving

2020-08-05

Locatie MFA, aanvang 19.30 uur
Openbare vergadering

Jos

Jos

Wie gaat?

2020-
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