Verslag: DIGITAAL openbaar overleg
Woensdag 4 november 2020 20.00 uur
Aanwezig: Jos, Hanny, Huberiet, Inge, Paul,
Maria, René, Tonny, Mark, Marc. Gerard Jansen
is te gast
Afwezig: Punt
1. Opening

2. Vaststellen
Agenda
3. Ingekomen post

Omschrijving
Jos heet de aanwezigen welkom.
Gerard krijgt als ‘publiek’ gelegenheid tot inspraak.
Hij heeft vandaag een rondleiding gehad. In de tweede week
van december is de verbouwing klaar. Alles loopt zoals de
werkgroep in principe wil. Gerard kreeg vanuit iemand de vraag
of de Dorpsraad bij de gemeente zou willen aankaarten om de
parkeerplaats bij de ingang van het MFC Oelbroeck te
verbouwen n.a.v. de verbouwing. Zij hebben ideeën, maar geen
geld. Huberiet zal het met de voorzitter van de stuurgroep voor
de verbouwing bespreken.
De agenda wordt vastgesteld.
i. Enquête gemeente LvC
Gemeente heeft ons uitgenodigd om deze in te vullen. Hij
wordt vanaf november bekend. Ter kennisname
aangenomen.
ii. Voortgang werkgroep dorpendemocratie
Ter kennisgeving aangenomen.
iii. Voortgang Oelbroeck
Ter kennisgeving aangenomen.
iv. Mail van Claudia Beckers
Tonny heeft al eens eerder met Claudia gesproken en zal
haar benaderen.
v. Nieuwsbrief Buitengebied
Ter kennisgeving aangenomen.
vi. Webinar Agro Proeftuin
Mark heeft kennissen die bij dit project betrokken zijn. Hij
zal het oppakken en bij de Webinar aanwezig zijn.
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4. Notulen van
Oktober

De notulen van het overleg in oktober worden met enkele
aanpassingen vastgesteld.

5. Overige
onderwerpen

Vraag van Jos: Welke rol moet en wil de dorpsraad nemen op
volgende onderwerpen?
i. Ratten, katten, takken
Jos krijgt vaak klachten van inwoners over overlast.
De dorpsraad vindt dit geen rol voor zichzelf, maar
ziet een adviserende rol: men moet in contact gaan
met Verbeterdebuurt.nl. Voor meer aandacht
hiervoor zal René er aandacht aan wijden in Trots
Sint Tunnis.
ii. Sinterklaascomité
Sinterklaascomité wil stoppen en zoekt naar nieuwe
vrijwilligers. Er is een lijst van nieuwe mensen. De
Dorpsraad gaat dit op afstand in de gaten houden,
Huberiet en Marc blijven hierbij betrokken.
iii. Kruisbeeld
Heemkundekring wil steun van Dorpsraad voor een
project om een kruisbeeld op te richten op de
kruising Breestraat-Oude Breestraat. Dorpsraad
moedigt alle initiatieven aan, zo ook deze. We zijn
positief, mits de buren ook akkoord zijn. Jos belt de
initiatiefnemers en stuurt adhesiebrief als blijkt dat
buurt niet tegen is.
iv. Nominaties voor Ut Pèèrd.
De prijs is niet uitgereikt omdat er geen nominaties
waren. Volgend jaar is i.v.m. fusie de laatste keer.
Jammer als er niets mee gebeurt. Jos zal met Anton
Schüler overleggen hoe dit volgend jaar
georganiseerd wordt. We pakken dit op tijdens een
fysiek overleg in de toekomst, mogelijk kan er ook
aandacht in Trots aan worden besteed.
v. Inventarisatie zonnepanelen
Er is weer plek op het elektriciteitsnet om nieuwe
zonnepanelen te gaan realiseren. Wie van de
Dorpsraad gaat dit oppakken? De Dorpsraad zal
vooral interesse inventariseren. Jos zet een stuk
erover in Trots Sint Tunnis, en Paul, Mark en Tonny
zullen de verdere uitwerking samen bespreken.
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6. Actie en
aandachtsvelden
lijst

A. ‘Sint Tunnis is trots op…’-duim
Er zijn verschillende kandidaten voor de duim. Ook inwoners
hebben kandidaten genomineerd. Veel mogelijkheden dus.
Voor de uitgave van december is G.F. in gedachten. Paul en
Joep nemen het op zich.
B. Samen Sint Anthonis
Gemeente heeft Hanny benaderd voor steun bij de campagne
‘aandacht voor elkaar’ om meer voor anderen te zorgen. Hoe
krijgen we mensen naar buiten? Dit moet breder gedragen
worden. Tips en ideeën zijn welkom. Paul: Dorpsraad zou
mensen oliebol kunnen brengen op nieuwjaarsdag. Huberiet
komt er later bij Hanny op terug.
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C. Nieuwjaarsborrel
Huberiet heeft NIKS gevraagd of er niet iets online
georganiseerd kan worden met nieuwjaar. Zij weten nog niet of
ze er iets mee gaan doen.
D. Dorpsontwikkelingsplan
i. Trots Sint Tunnis
Jos vraagt naar nieuwe artikelen.
ii.
Vrijwilligers en Verenigingen
DR wil bewustwording bij verenigingen voor
problematiek en daarnaast de problemen
inventariseren. Daarvoor komt er een grote enquête.
Alle Dorpsraadsleden bellen in de derde week van
november naar enkele verenigingen die persoonlijk zijn
aangewezen. Jos stuurt de verenigingen een mail waarin
hij het telefoontje aankondigt, zodat besturen kunnen
voorbereiden.
iii. Entree en Uitstraling
Kerstverlichting ligt voor op planning. Liggen onder het
budget. Wordt heel mooi. Wordt opgehangen in het
weekend na sinterklaas, ook in Ledeacker.
Kombord gaat stroef, offerte is verlopen en er is nog
onderhandeling over de nieuwe prijs. We hebben echter
geen hoger budget. Gerard onderhandelt hierover.
iv.
Bruisende Brink
Staat nu on hold. Huberiet wil gaan inventariseren wie
nu wat doet op de Brink. Jos wil verder graag wachten
tot de Kiosk komt.
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v.

7. Sportakkoord

8. Rondvraag en
sluiting

Welzijnscoöperatie
Ben Fransen, Huberiet en Jos gaan naar de KBO. Die
vereniging heeft nu problemen met bestuursleden. Veel
mensen hebben een bestuursfunctie afgewezen. Jos wil
graag binnenkort met hen in gesprek over hun
toekomst.
Maria: Weinig actie. Ze stuurt het filmpje van het akkoord door
naar Samen Sint Anthonis.

Maria

Huberiet is bij elkaar geweest met voormalige MFA-stuurgroep.
Het verloopt voorspoedig, maar veel commissies moeten
opgericht worden. Ze gaan een lijst opstellen met alle
commissies en mensen vragen hiervoor.
Inge gaat op 5-11 met Jos in gesprek over het centrumplan. Jos
licht Joep in.
Jos bedankt iedereen voor aanwezigheid en ZOOM sluit de
vergadering.

Data

Omschrijving

Wie?

2 december
6 december
7 december

volgende DR vergadering
Uitgave volgende Trots
Webinar Agro Proeftuin
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