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Uiteraard is een goede communicatie van belang om u 
optimaal van dienst te zijn. Wij doen dit door naast deze 
papieren nieuwsbrief actief te zijn op social media en 
op de website.

U kunt ons vinden op:
• www.dorpsraadsinttunnis.nl
• www.facebook.com/dorpsraad.sint.anthonis 
• Twitter: Dorpsraad Sint Tunnis @sint_tunnis
• Instagram: dorpsraadsinttunnis

De website is vernieuwd en van een nieuwe huisstijl 
voorzien. Ook is het documentenarchief uitgebreid. 
Notulen, fl yers, fi lmpjes, et cetera uit het verleden zijn 
hierin terug te vinden. Aanpassingen en aanvullingen 
van de website en Facebook zullen nu ook op Twitter 
en deels op Instagram worden aangekondigd.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail:
info@dorpsraadsinttunnis.nl. 

• Woensdag 3 oktober
 Openbaar overleg dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Donderdag 11 oktober
 Presentatie Vitale Kernen 
 door de gemeente en de dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

• Woensdag 7 november
 Openbaar overleg dorpsraad
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Woensdag 12 december 
 Openbaar overleg dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Dinsdag 1 januari
 Nieuwjaarsbijeenkomst dorpsraad met het 
 Cabaret van Niks (meer informatie hierover 
 in onze nieuwsbrief van december)
 MFA Oelbroeck

info@dorpsraadsinttunnis.nl www.dorpsraadsinttunnis.nl

Wij zijn 
Dorpsraad Sint Tunnis!

Linksboven van links naar rechts: 
Mark van Erp en Paul Sommers; 
daaronder van links naar rechts: 
Monique Breijer, Maria Barten-Jans, 
Tonny Goossens, Huberiet Vollenberg, 
Inge van den Berg-Loe� , René Teunissen 
en Jos van Duren.

       Sint Tunnis

Hier is hij dan: de eerste nieuwsbrief van Dorpsraad 
Sint Tunnis! Huis-aan-huis bezorgd bij alle inwoners 
van Sint Tunnis. De reden waarom wij deze nieuws-
brief uitbrengen, is vrij simpel: we willen meer voor 
u kunnen betekenen en dat willen wij doen door 
in elk geval de dorpsraad en haar werkzaamheden 
beter bij u onder de aandacht te brengen.

De dorpsraad is een groep vrijwilligers die zich 
inzet voor de huidige en toekomstige leefbaarheid 
van ons mooie dorp. Wij zijn niet politiek gebonden 
of gekleurd en werken veelal in opdracht van de 
Sinttunnisse bevolking of van de gemeente. We 
doen dit voornamelijk door het ondersteunen van 
initiatieven en het stimuleren en samenbrengen 
van (lokale) inwoners en partijen.

Omdat we nog meer input willen krijgen van 
mensen uit het dorp, u willen betrekken bij onze 
activiteiten en we beter willen laten zien waar we 
mee bezig zijn, hebben we deze nieuwsbrief voor 
u samengesteld. 

De nieuwsbrief zal vier keer per jaar bij u op de 
deurmat vallen. 
In deze eerste versie stellen wij ons graag aan 
u voor. We willen ook vertellen waar wij mee 
bezig zijn en wat de opbrengsten daar al van zijn 
geweest. Tevens willen wij u attenderen op het 
project van de Vitale Kernen, een budget waar u 
als inwoner wellicht een leuk initiatief voor heeft.
We sluiten af met de agenda om u op de hoogte 
te houden van belangrijke data met betrekking 
tot de dorpsraad.

Heeft u interesse of wilt u meepraten over een 
bepaald onderwerp, dan kunt u vrijblijvend 
aansluiten bij een van onze openbare overleggen. 
Deze worden gehouden op de eerste woensdag 
van de maand om 20.00 uur in MFA Oelbroeck 
(met uitzondering van 5 december: dit overleg is 
verplaatst naar 12 december).

Ik wens u veel leesplezier!

Van de voorzitter

Trots

Jos van Duren
Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis  |  Realisatie: steRk tekst en vorm  |   Fotografi e leden dorpsraad: Alles is Foto

Agenda

Communicatie



Dorpsraad Sint Tunnis bestaat op dit moment uit negen leden. In elke nieuwsbrief stelt een aantal leden zich nader aan u voor. 
In deze nieuwsbrief zijn dat Jos van Duren, Tonny Goossens en Maria Barten-Jans.

Jos van Duren
Voorzitter  |  Aandachtsgebied: Woningbouw

“Ik ben opgegroeid in Sint Tunnis en sinds anderhalf jaar lid van de dorpsraad. Sinds deze zomer 
mag ik mij voorzitter van de dorpsraad noemen. Van beroep bedrijfskundige en werkzaam geweest 
in diverse management functies. Ik zou graag zien dat de inwoners trots zijn en blijven op ons 
dorp. We moeten daarvoor naar mijn mening een levendig dorp hebben met veel initiatieven en 
participatie, voldoende woonruimte en voorzieningen. Ik zet mij daar graag voor in!”

Tonny Goossens
Penningmeester  |  Aandachtsgebieden: 
Duurzaamheidsprojecten en Leefbaarheidsfonds

“Ik ben geboren en getogen in Sint Tunnis. In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam in de buitendienst van Topigs Norsvin. Sinds anderhalf jaar 
ben ik lid van de dorpsraad. Naast het penningmeesterschap houd ik 
mij bezig met het energie-initiatief en het VAB (vrijkomende agrarische 
bestemming) beleid.”

Maria Barten-Jans
Aandachtsgebieden: Jeugd en Sport

“Ook ik ben geboren en getogen in Sint Tunnis. Al jaren lid van Activia, TV Sint Tunnis 
en sinds enkele jaren betrokken als vrijwilliger bij DSV. Op Basisschool Eigenwijs in 
Oirlo werk ik in groep 1-2 en ik ben daar tevens de intern begeleider. Mede door mijn 
sportieve achtergrond heeft de taak sportraad binnen de dorpsraad mijn bijzondere 
aandacht.”

Buitenspeeldag, 13 juni op de Brink 
in Sint Tunnis.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de dorpsraad. 
Zo hebben we kortingsregelingen voor de inwoners van 
Sint Tunnis geregeld voor na-isolatie van de woningen en 
voor zonnepanelen op het eigen dak. Niet iedereen kan 
panelen op het eigen dak plaatsen en daarom is de 
dorpsraad ook bezig met een energiecollectief. U kunt 

hieraan deelnemen en zo toch duurzame, groene stroom 
gaan gebruiken. Te zijner tijd zal de dorpsraad een energie-
beurs organiseren. Daar zal een en ander worden toegelicht. 
De exacte datum hiervan moet nog worden bepaald. Hou de 
agenda in de gaten of kijk op onze website.

Reconstructie N602
Twee jaar geleden bood de gemeente ons de 
kans mee te denken over de nieuwe inrichting 
van de N602. We hebben een werkgroep samen-
gesteld bestaande uit inwoners, ondernemers, 
de school en MFA Oelbroeck. Die club heeft een 
reeks van suggesties op papier gezet. Inmiddels 
is de reconstructie in volle gang. Helaas is er wel 
wat vertraging opgetreden. Kijk voor actuele 
ontwikkelingen op de website van de gemeente:  
www.sintanthonis/n602 .Vitale Kernen

U heeft er al veel over kunnen lezen: de gemeente heeft een budget 
vrijgegeven om lokale initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen 
verbeteren, te ondersteunen. Daarvoor heeft elk dorp een eigen advies-
raad voor de besluitvorming en is er een ‘boven-lokale-samenwerking’ 
tussen de dorpen van de gemeente. 
Wij zijn op zoek naar inwoners van ons dorp die deze adviesraad 
willen bemensen. En uiteraard roepen wij u op om initiatieven die de 
leefbaarheid van het dorp verbeteren aan ons door te geven. Doe dit 
via de website www.vitalekernen.nl. 
Kom naar de informatieavond op donderdag 11 oktober aanstaande 
om 20.00 uur in MFA Oelbroeck.

Woningbouw
De dorpsraad is steeds in gesprek met de gemeente om de woning-
bouw in ons dorp te stimuleren en zo de jeugd meer gelegenheid 
te bieden om in Sint Tunnis te blijven wonen. Want als er geen 
betaalbare woonruimte aanwezig is, gaan de jongeren het dorp uit 
en staat de leefbaarheid op termijn onder druk. Woonruimte is dan 
ook een van de speerpunten in ons ambitieplan voor de komende 
vier jaar.

En wat nog meer

Naast de in deze nieuwsbrief genoemde 
activiteiten zijn we onder andere actief in de 
sportraad en voor de kermis en organiseren  
we de jaarlijks terugkerende en drukbezochte 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari in MFA 
Oelbroeck.

Heeft u suggesties of ideeën omtrent de 
activiteiten van de dorpsraad, neem dan 
contact met ons op! Wij zijn er voor u en 
horen dus graag uw mening.

Wie zijn wij?

In deze nieuwsbrief laten wij u zien met welke projecten Dorpsraad Sint Tunnis onder andere bezig is.

Wat doen wij?

Het energiecollectief

Leefbaarheidsfonds
Jaarlijks krijgt de dorpsraad van de gemeente 
een bijdrage om projecten en initiatieven van 
de inwoners fi nancieel te ondersteunen. Deze 
projecten hebben als doel het leefklimaat en de 
sociale samenhang in het dorp te verbeteren. 
Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal 
500 euro.
Zo heeft de dorpsraad bijvoorbeeld een bijdrage 
geleverd aan het concert van de Kunstkring 
Sint Anthonis (12 augustus), de opening van 
het Theehuis Landschapspark (21 juni) en de 
drukbezochte buitenspeeldag op 13 juni op de 
Brink. 

Heeft u een leuk idee voor ons dorp en wilt u in aanmerking komen voor een 
bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds? Kijk dan voor verdere info op onze website 
en neem contact met ons op via info@dorpsraadsinttunnis.nl.  Wij nemen uw 
aanvraag graag in behandeling.


