Verslag: openbaar overleg
Woensdag 2 december 2020 20.00 uur
Aanwezig: Jos, Huberiet, Paul, Maria, René,
Tonny, Mark, Joep, Inge N
Afwezig: Hanny
Punt
1. Opening

Omschrijving
Jos heet de aanwezigen welkom. Tonny komt wat later. Marc
T. stopt per direct zoals aangegeven in mail aan allen.

2. Vaststellen
Agenda
3. Ingekomen post

De agenda wordt vastgesteld.
Mails en belangrijke data
I.
Snelheidsspaarpot
(zie mail 23-11) bij Huberiet voor het huis of iets
verderop. Komt 14/12 te hangen. Vraag om mee te
werken om het spaarbedrag te kunnen ontvangen.
II.
Voortgang Oelbroeck & vrijwilligerswerving
(zie mail 26-11). Lijvig mailbericht.
De voorbereidingen verbouwing lopen prima. De
start zal zijn per 1 april 2021. Er worden diverse
mensen voor de verschillende werkgroepen
gevraagd. Mogelijke kandidaten: Inrichting W S / A
v H? Sponsorcommissie J v R. ICT KM . Eventueel
oproep plaatsen bij Samen StA.
III.
Werkplanning groenvoorziening
(zie mail 23-11) Niet meegestuurd. Is een
aankondiging wat gaat gebeuren met groen.
IV.
Reactie gemeente / Patrick Buijs MFA&Brink wordt
behandeld bij centrumplan punt 4 D.
V.
Filmpje campagne van gemeente loopt tot maart
2021.

Actie

Huberiet

Allen
nadenken.
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4. Overige
onderwerpen /Data

-

6/1/2021 Volgende vergadering

-

Overige onderwerpen te bespreken: Kerstverlichting
Brink. (Boom) Deze is grotendeels defect. Nieuw
aanschaf is duur. Waarschijnlijk € 2-3000 euro.
Dorpsraad: Ophangen en aanschaf allereerstbij gemeente
leggen. Jos neemt contact op met Anton Schüler.
-

Monument/ornament kruisbeeld tegenover woonhuis
Ronald Korsten. Vanuit Heemkunde idee ontvangen
voor nieuw kruisbeeld. Onderhoud hiervan kan niet bij
DR. DR stelt adhesiebetuiging op.
Onderhoud moet bij gemeente.

5. Notulen van
November
6. Actie en
aandachtsvelden
lijst

-

Centrumplanontwikkelingen BRINK/Parkeerplaats MFC.
Over de Brink is in 2011 al raadsbesluit genomen? Het
plan is tot op heden niet uitgevoerd. Gemeenteraad
heeft nogmaals akkoord gegeven in nov. 2020. In hun
vergadering december a.s. wordt e.e.a. nader besloten,
ook qua financiën. Vragen parkeerplaats heeft Jos
gemaild naar Huub Bellemakers. Wordt pas opgepakt
n.a.v. parkeer balans. Voorstel in de Raad.

-

De Gulle Gever ideeën? (Het te volgen proces,
vervolgens inhoud). Randvoorwaarden vanuit de gever:
Voor wat minder bedeelden, Jeugd. Verder wordt dit
een DR besluit. Leefbaarheid SintTunnis moet ten
goede komen. In Boxmeer zit bijv. Charitas. Aan te
vragen via Sociaal werk. Evt. Wens’boom’ waar
mensen voor anderen iets aan kunnen vragen zoals bij
Brink event. Overige suggesties zijn al gemaild.

Mail Joep 4-11: Joep zal de concept notulen november
wijzigen in definitief.
A. Landschapspark: Stand van zaken: Vergunningen zijn in
aanvraag, tekening heeft bijna definitieve status.
B. Vrijwilligers in het zonnetje/Trots op:
T.A. / L.P. / C.v.T./W.R./G.F.
C. Samen Sint Anthonis
De site loopt in Sintunnis goed, in andere kerkdorpen minder.
(Hulvragen en aanbod worden goed opgepakt) Idee is om Site

Jos
sept/okt
2021

Jos belt
Heemkun
de.

Inge
Allen
René

2

te herbenoemen naar bijv. 10.000 bunder als afspiegeling van
alle kerkdorpen. Eventuele namen appen naar René. Gezocht
kandidaten Dorpsverbinders in andere dorpen. Andere dorpen
nogmaals informeren en reacties vragen.
Artikelen Trots worden doorgezet. (6/7 artikelen per maand).

René

I.

Onderwerpen volgende editie Trots: Deadline 22
dec. Enquete Joep, Huberiet 2e verhaal MFC. Jos
spaarpot. Kerstverlichting Boom. Jaaroverzicht
leefbaarheidsfonds. Einde van Kerstverlichting
wordt zaterdag gemaakt. ( Branduren zijn niet
conform afspraak, Essent zal e.e.a. aanpassen.) AUB Allen
ieders aandacht of alles brandt?

II.

Vrijwilligers en verenigingen resultaten enquête:
(Complimenten voor de enquête aan Joep.)

Joep

Uitslag laat zien dat het niet al te best gaat, dalende
ledenaantallen met alle consequenties van dien.
(Kodokan 150>30 leden). Joep stelt voor het
verenigingenonderzoek te delen onder de
verenigingen en bij gemeente Tiny en Mark. Voor
nu moeten we wachten tot Corona voorbij is. In de
krant de enquête geanonimiseerd plaatsen.
III.

IV.

Entree en uitstraling dorp: Actuele Kombord offerte
is binnen.

René

Bruisende Brink wordt behandeld in
Raadsvergadering 10/12
Huberiet

6
Leefbaarheidsfonds

Aanpassing voorwaarden??
E.e.a. naar aanleiding van de donatie vanuit snelheidsmeter
spaarpot en donatie vanuit Gulle Gever.

7 Rondvraag en
sluiting

ACTIELIJST kandidaten t Peerd toevoegen. Namen had Jos
opgeschreven.
Vacature stelling. Marc Thijssen gaat weg bij DR.
Profielschets maken. (Mark’s termijn loopt af medio 2021) RW
of RH, KJ , BP

Jos
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Actie: Kandidaten vragen in Trots.

René

Data

Omschrijving

Wie?

6 december

Uitgave volgende Trots: Poging zaterdag 11.00 uur per app
wordt gecommuniceerd
Webinar Agro Proeftuin
MFC : Regulier openbaar Dorpsraad overleg.

Jos brengt
eea mee.
Mark

7 december
6 januari 2021
aanvang 20.00 uur
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