Woensdag 3 maart 2021 20.00 uur
Aanwezig: Jos, René, Tonny, Paul, Maria, Joep,
Huberiet, Hanny, Mark, Inge N.
Afwezig: Punt

Omschrijving

1. Opening
2. Vaststellen
Agenda
3. Ingekomen
post/Belangrijke
data

Jos verwelkomt iedereen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
A. Ingekomen post
I.
De besluitenlijst college B&W is ter kennisname
aan iedereen gemaild.
II.
Doorgestuurd mailbericht Zienswijze
energiestation Zandkant: Dorpsraadleden staan
ieder individueel positief tegenover de inhoud
van dit bericht en initiatief maar stellen zich als
Dorpsraad neutraal op.
III.
Herdenkingsbank ‘oud gemeente’: Enkele
voorstellen zijn doorgestuurd. De andere
worden zaterdag a.s. besproken tijdens de
Heisessie.
IV.
Uitnodiging toeristisch platform Tunnisboom
Prijskaartje van de Tunnisboom is heel hoog.
De andere dorpen/dorpsraden zijn hierbij nog
niet betrokken
V.
Mail enquête CDA: vraag of iedereen
persoonlijk op het bericht wil reageren en niet
vanuit Dorpsraad.
VI.
Evaluatie platform Samen Sint Anthonis: Deze
digitale informatieve site kent veel gebruikers
van het kerkdorp Sint Anthonis. De andere
kerkdorpen blijven achter, zij hebben ook geen
dorpsverbinders tot nu.
B. Data & Overige onderwerpen:
Heisessie zaterdag 6 maart a.s.
- PPT (power point) presentatie
- Herijken prioriteiten
- Kartrekkers presenteren hun onderwerp

Actie

Hanny en
Jos

René
Allen
Allen
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4. Notulen OO
februari 2021

- Er hebben zich een 8-tal kandidaten aangemeld
Behoudens een kleine aanvulling worden de notulen van
februari vastgesteld.

5. Toekomst
Dorpsraad

Aantallen en wie?
Jos
Het voorstel is op te schalen van de huidige 10-tal leden
naar 13 personen, afhankelijk van de kandidaten.
Mochten de overige belangstelling blijven houden zouden
zij ‘stage’ kunnen lopen in de diverse werkgroepen.
Een en ander is afhankelijk van de kennismaking tijdens de
heisessie 6 maart.

6. Financieel
verslag

Tonny heeft het financieel verslag van 2020 separaat
gemaild en geeft hier een toelichting op.
Ter aanvulling: De Kerstverlichting is voorgefinancierd uit
het eigen vermogen.

7. De Duim

Vrijwilligers in het zonnetje
Naam van de kandidaat voor maart wordt
bekendgemaakt. Deze kandidate wordt voorgesteld
vanwege haar diverse vrijwilligers verdiensten.
Mogelijk toekomstige kandidaten: MvZ, MB, TA. TvdB

8. Leefbaarheidsfonds

Vanuit dit fonds zijn op dit moment geen nieuwe
ontwikkelingen te melden.

9. Rondvraag en
sluiting

a. Jongeren beweegdag
De juiste datum wordt nagevraagd en Maria zal bij Frans
Rongen navragen of er mogelijkheden hiervoor zijn.
b. Organisatie Jaarvergadering
Onderwerpen zijn er voldoende voor de jaarvergadering in
juni / juli? . E.e.a. is afhankelijk van de dan geldende
Corona maatregelen.
c. Agenda Heisessie: Jos maakt agenda zodat de mogelijke
kandidaten een beeld kunnen krijgen van de onderwerpen
die in de dorpsraad behandeld worden.

Maria

DATA

Omschrijving

Wie gaat?

6 maart 2021 16.30

Locatie Lampertse Hei
Heisessie met (8) mogelijk toekomstige kandidaten
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