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Notulen : Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 6 februari 2019 20:30 uur 
 
Aanwezig:  Jos, Rene, Gerard, Paul, Mark, Inge, Maria, Huberiet, Tonny   
Afwezig: Monique , Marc 
 
 
 
 

1. Opening  
 

2. Spreekruimte publiek 
 

3. Vaststellen agenda 
Bij Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen wordt punt 9 toegevoegd: 
Evenement op de brink. 

 
4. Inkomen post 
 (25/1) Uutloat; aanvraag LBF. Is doorgestuurd naar werkgroep op 28/1. 

Tonny, Huberiet en René hebben hier nog niet naar kunnen kijken, maar zullen dit op kort 
termijn doen. 

 (21/1) Gerry J. wandel 2-daagse.  
Inge zal hierop antwoorden, zie ook punt 9.9 Evenement op de Brink 

 (14/1) P.B mobiliteitsplan. Deze is bekeken er is feedback namens de dorpsraad gegeven. 
Er is de gemeente gevraagd accent te leggen op  

o Heldere fietsvoorkeur route langs het traject Jutta van Nassaulaan-Deken 
Molmanstraat-Oude Breestraat. 

o Handhaven 
o Permanente digitale snelheidsaanduiding(en) langs de weg 
o Openbaar vervoer 

 
5. Notulen openbaar overleg van 12 december 2018 

Zijn goedgekeurd met wat kleine aanpassingen.  
 

6. Financieel rapport  
Tonny presenteert kort de financiële situatie van de Dorpsraad en het Landschapspark. Alles 
ziet er logisch en verklaarbaar uit. Paul en Mark zullen dit keer de kascommissie taak 
uitvoeren en dus de controle doen. Op de jaarvergadering zal het eindresultaat 
gepresenteerd worden. 

 
7. Vrijwilligers verzekering. 

De gemeente heeft een verzekering voor iedereen die vrijwilligerswerk doet. Het is echter 
onduidelijk hoe deze werkt in bepaalde situaties. Jos zal een expert vragen voor toelichting. 
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8. Bevrijdingsdag. 
Nakomeling van één van de bevrijders van Sint Anthonis (2de wereldoorlog) wil graag 
decoraties schenken aan de gemeente. Afgesproken wordt om te bekijken of we dit kunnen 
combineren met evenement op de Brink, zie 9.9 

 
9. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen 

1.- 
2. Nieuwsbrief; We willen de nieuwsbrief ook gebruiken als uitnodiging voor de 

jaarvergadering. De jaarvergadering is gepland op 10 April. Besluit. Verspreiding 
nieuwsbrief gaan we daarom verschuiven van week 13 naar week 14 (1 tot 6 april). 
Belangrijk is dat de nieuwsbrief aandacht geeft aan de jaarvergadering. Idee is om de 
tweede helft van de vergadering te gebruiken als discussieforum over evenementen 
beleid en MFA Oelbroeck en dat we hiervoor goede sprekers aantrekken. 

3. – 
4. –  
5. Landschapspark: 22 februari zal er vergadering zijn. Het kan zijn dat op deze 

vergadering besloten wordt om te stoppen. Dit kan een gevaarlijke impasse worden 
omdat er bv nog geen beheersplan is. Ook de toegezegde subsidie van 20.000 Euro 
van het waterschap is nog niet binnen. 

6. Kerstverlichting. Paul en René gaan hiermee starten. In april zal er een gedetailleerd 
plan van aanpak gepresenteerd worden 

7. – 
8 Duurzaamheid/ energie (Mark). I.v.m capaciteitsproblemen netwerkbeheerder zijn 

grote projecten op dit moment niet mogelijk. Waarschijnlijk zal het 4 jaar duren 
voordat hier verbetering in optreedt. Op dit moment zijn er projecten mogelijk tot 
maximaal 3x80 Ampère of op gebouwen die nu al zwaarder zijn uitgelegd. 3x80 
Ampère zijn ongeveer 200 panelen wat staat voor circa 16 huishoudens. Dit is geen 
belemmering zijn om collectieve zonnepaneel projecten van de grond te krijgen.  

 
Er hebben zich op de beurs ongeveer 20 mensen met interesse voor collectief 
zonnedaken aangemeld. De duurzaamheidscommissie zal hiermee aan de slag gaan.  
 
Energie coöperatie. Dit zal provinciaal geregeld gaan worden en wij kunnen ons 
daarbij aansluiten. Dit scheelt veel papierwerk. 

9. Evenement op de brink. Er zijn hiervoor veel ideeën binnengekomen die we 
misschien kunnen combineren. 
 KBO wandel 4-daags Zonnebloem 
 Wandelvierdaags Wendy van Duinhoven 
 75 jaar bevrijding  
 Aanbieding decoraties aan de gemeente van overleden 2de wereldoorlog 

bevrijder. 
 Buitenspeeldag. 
Weekend van 28, 29 september lijkt een geschikte datum.  De dorpsraad wil niet zelf 
de organisator zijn, maar alleen proberen de partijen bij elkaar te brengen. 
Maria en Inge zullen deze taak op zich nemen 

10.- 
11.- 
12. – 
13. Vitale Kernen. Donderdag 7 februari zal de gemeente een Ideeën avond organiseren 

in MFC Oelbroeck. De eerste sessies in andere dorpen trokken circa 40 bezoekers per 
keer. 
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14. N602. Er is een nieuwe externe project bewaker op project gezet. Bestek is opnieuw 
uitgewerkt door dit bedrijf. Planning is nu in juni te starten in Sint Tunnis en in 
november af te ronden. Er wordt nog geprobeerd dit te versnellen, maar dit is nog 
niet definitief. 

15. LBF 
 Restauratie grafsteen goedgekeurd 
 Monument ongeboren kind goedgekeurd 

 
16.- 
17. MFA; komt op het besloten overleg aan de orde. 
18.- 
19.- 
20.- 
. 

10. Rondvraag 
Mededeling Huberiet: Sociom is begonnen in MFA voor dagbesteding. Bronlaak en Huuskamer 
zijn op de hoogte. 
11. Sluiting 

Bijlagen; notulen BO en OO, actiepuntenlijst 
 


