
 

Aan de politieke partijen 
van de gemeente Land van 
Cuijk 

Sint Anthonis, 11 april 2021 

Geachte partijen, 

 

Dorpsraad Sint Tunnis is al sinds 1996 een politiek onafhankelijk orgaan van betrokken 
vrijwilligers dat zich inzet voor de leefbaarheid van het kerkdorp Sint Anthonis. Van een 
aantal partijen ontvingen wij het verzoek om bij te dragen aan de verkiezingsprogramma’s. 
Wij ondersteunen deze initiatieven van harte, daar inspraak van inwoners bijdraagt aan een 
breed gedragen programma. Wel moet benadrukt worden dat de dorpsraad een politiek 
neutraal orgaan is. Wij willen geen politiek bedrijven.  

Wel willen wij een bijdrage leveren door middel van agendasetting. Na een onderzoek onder 
onze contacten hebben wij vastgesteld dat inwoners zich zorgen maken over enkele 
onderwerpen. Deze willen we bij u aandragen, zodat u hierover een mening kunt vormen. Wij 
willen u vragen om deze standpunten vervolgens op te nemen in uw programma en daarnaast 
uw antwoorden op onze vragen naar ons te zenden. Inwoners van Sint Anthonis kunnen in dat 
geval goed hun politieke keuze maken in november.  

Deze brief is vanwege onze politieke neutraliteit naar alle partijen gestuurd die aangegeven 
hebben deel te willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of daarover nog geen 
uitsluitsel hebben gegeven. 

 

Kernendemocratie 
1. Gemeente Land van Cuijk wordt wat oppervlakte betreft de grootste van Brabant, met 33 
kernen. Uit de enquête Kernendemocratie van de drie gemeenten bleek dat 77% van de 
respondenten het (zeer) belangrijk vindt om betrokken te worden bij plannen en projecten van 
de gemeente. Ongeveer de helft van de ondervraagden wil meedenken (over plannen, 
projecten en beleid). Hoe wil uw partij aan deze wensen vorm geven? 

2. Hoe ziet uw partij de rol en de verantwoordelijkheid van dorpsraden in het gemeentelijk 
besluitvormings- en uitvoeringsproces voor zich? Is uw partij er voorstander van om de 
gemeente hierover in 2022 een convenant met de dorpsraden te laten sluiten? 

3. De Dorpsraad is bezig een loket voor de bibliotheek en Sociom in het dorpshuis (MFA 
Oelbroeck) te realiseren, ten dienste van alle inwoners van Sint Anthonis en zijn buurtdorpen. 
Hoe staat uw partij tegenover het idee om ook een gemeentelijk loket (voor spreekuren, of 
ophaalpunt van documenten, etc.) te vestigen op deze plek? 



4. De gemeenten Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis, Grave en Cuijk gebruiken 
www.verbeterdebuurt.nl. De gemeente Boxmeer geeft niet aan dat zij de app gebruikt. De 
dorpsraad merkt dat deze service enthousiast wordt gebruikt door inwoners en bijdraagt aan 
vertrouwen en goede communicatie met de gemeente. Is uw partij voornemens om deze 
service te behouden? 

Levendig dorp 
5. Op dit moment heeft iedere gemeente een jongerencentrum behalve Sint Anthonis. Wil uw 
partij een terugkeer van een jongerencentrum in de regio van Sint Anthonis? Zo ja, hoe wil 
uw partij dit bevorderen?  

6. De Gemeente Sint Anthonis heeft volop plannen voor de toekomst. De huidige gemeente 
Sint Anthonis openbaart het ene bouwplan na het andere. Wenst uw partij een bepaald 
percentage van nieuwe woningen die in Sint Anthonis worden gebouwd aan te wijzen voor 
bepaalde doelgroepen? Zo ja, hoeveel? (Denk bijvoorbeeld aan x% sociale woningbouw, x% 
appartementen, x% betaalbare woningen in het lagere segment of x% levensloopbestendige 
woningen enz.) 

7. De sport- en cultuurverenigingen zijn het bloed en levensaders van Sint Anthonis. In 2020 
onderzochten wij middels een enquête dat de nood aan de man is bij enkele verenigingen. 
62% van de verenigingen zag sinds 2010 de ledenaantallen dalen. 0% van de verenigingen 
verwacht dat hun ledenaantal in de toekomst zal stijgen. In de afgelopen 10 jaar is bij 50% 
van de verenigingen het aantal vrijwilligers afgenomen. Vooral de posten financiën en de 
pr/communicatie zijn voor veel verenigingen moeilijk in te vullen. 44% van de verenigingen 
stond er eind 2020 “financieel negatief” voor. Daarnaast hebben enkele clubs, zoals de 
Heemkundekring, geen accommodatie meer. Grote problemen dus. Wil uw partij bijdragen 
aan en faciliteren bij het oplossen van problemen bij verenigingen in Sint Anthonis? Zo ja, 
hoe? 

Ondernemers 
8. Bent u voornemens om bepaalde stimuleringen te doen in het toerisme van Sint Anthonis, 
waardoor de middenstand, horeca en daarmee de gehele lokale economie een impuls kunnen 
krijgen? Zo ja, welke? 

9. Dankzij o.a. woningbouwprojecten krimpt het aantal vestigingsplaatsen voor ondernemers 
in Sint Anthonis. Denk bijvoorbeeld aan de projecten in de oude Emté en Peelkant Oost. Wil 
uw partij bijdragen aan de mogelijkheid tot vestigen voor ondernemers in of nabij het dorp? 
(Denk hierbij zowel aan toonbankbedrijven als aan het meer ‘industriële’ MKB). Zo ja, hoe?  

10. Wat is het toekomstbeeld van de agrarische sector in Sint Anthonis dat uw partij 
voorstaat? (bijv. stimulering van schaalvergroting met efficiënt en goedkoop voedsel, of 
biologisch geproduceerd maar duurder voedsel).  

11. Bent u voornemens om in de nieuwe gemeente een ander beleid in het kader van kunst en 
cultuur te voeren dan het huidige beleid in de gemeente Sint Anthonis? Zo ja, wat wil uw 
partij veranderen? 



Bereikbaarheid 
12. Bent u voornemens om te pleiten voor behoud van het huidige OV-voorzieningen in het 
dorp Sint Anthonis, of zelfs verbetering hiervan? Zo ja, wat wil uw partij verbeteren? 

13. Ook Bronlaak mag als achtste dorp van de gemeente Sint Anthonis niet vergeten worden. 
Bronlaak heeft eerder de wens uitgesproken om buslijn 123 te laten stoppen bij halte “Oploo, 
Bronlaak”, waardoor Bronlaak beter aangesloten wordt op de buslijn die al langs de halte 
loopt. Is uw partij voornemens om bij te dragen aan de realisering van hun wens? Zo ja, hoe? 

Overige 
14. Bent u voornemens om in de nieuwe gemeente een ander duurzaamheidsbeleid (bijv. 
subsidiëring van zonnepanelen) in te voeren dan het huidige beleid in de gemeente Sint 
Anthonis? Zo ja, welk beleid? Wat is het standpunt van uw partij over de aanleg van 
zonneweides wanneer er nog dakoppervlak beschikbaar is? 

15. Wat voor beleid in het kader van mentale en fysieke gezondheid (bijv. sport, gezonde 
voeding, gezonde kantines, mantelzorg, preventie) wil uw partij? Wil uw partij iets 
veranderen ten opzichte van het huidige beleid in de gemeente Sint Anthonis? 

16. Welk vuurwerkbeleid wenst uw partij voor het dorp Sint Anthonis? Wil uw partij iets 
veranderen ten opzichte van het huidige beleid van de gemeente Sint Anthonis?  

 

Wij wensen u veel succes met het formeren van de programma’s en zien uit naar uw 
antwoorden op deze vragen. 

In afwachting van uw reactie, 

Hoogachtend, 
 
Jos van Duren 
Dorpsraad Sint Tunnis 
Voorzitter 
T.  06-51245062 
E.  josduren@hotmail.com 
W. www.dorpsraadsinttunnis.nl 
 

 


