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 Verslag: OO Woensdag 5 februari 2020 19.30 u. 
Aanwezig: Tonny, Marc, Paul, Maria, Joep, Inge 
Afwezig: Jos, Mark, Huberiet en Paul 

 
Punt Omschrijving Actie 
   
1. Opening Aanwezige gasten 

Dhr. René Ponsen, hij is lid van2 commissies, vanuit die 
interesses komt hij luisteren. 
Dhr. Geert van Hees, hij vindt het gewoon interessant wat 
gebeurt in het dorp, en heeft enkele vragen i.v.m. 
Brouwplaats, bijv.  Waar moet jeugd 12-18 jaar heen? Dit 
zijn ongeveer 150 / 200 jeugdigen. 

 

2. Spreekruimte 
Publiek 

Rene Verwelkomt het publiek en geeft de spreekruimte 
voor gasten aan. 

 

3. Vaststellen 
Agenda 

De vraag van Geert van Hees over de Brouwplaats wordt 
aan de agenda toegevoegd. 
Wat doen we met die groep (150-200) 12-18 jarigen?  
Zij gingen vorig jaar naar Boxmeer, en dit jaar 
waarschijnlijk ook. 
Wat doet Brouwplaats met Vitale ouderen??? 
Niet iedereen kan kaartverkoop volgen via Social Media. 
Ook Carnavalsvereniging zal hun rol moeten nemen. 
De totale doelgroep Brouwplaats moet breder genomen 
worden. 
Mogelijk kunnen de ‘vergeten’ doelgroepen zelf initiatief 
nemen richting Brouwplaats?  
Dorpsraad ziet geen kans om NU e.e.a. in te brengen voor 
festiviteit over 3 weken. Dorpsraad zal in de na evaluatie 
de doelgroepen 12/18 en ouderen onder de aandacht 
brengen. 

 

4. Ingekomen 
post/Belangrijke 
data 

a. Mail:  
I. Kennismaking burgemeester Fränzel met wandeling. 
Duur 1,5 tot 2 uur. 11/3. (Interessant, traject, 
verantwoordelijke) Actie: Inge zal samen met Marc een 
dorpswandeling opzetten met onze highlights. 
 
II. Mail ontvangen voor bespreking 75 jaar bevrijding, 
onderwerpen 

 
René stuurt 
mail door. 
Actie Inge 
 
 
17-2-2020 
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- Bevrijdingslunch Oploo 5 mei a.s. 
Nationale bevrijdingsmaaltijd in Oploo voot 175 pers. 
(kaartje kopen) (Vrijwilligers? €€€…? 17/2 
 
III. Idee:  bewegen voor ouderen ontvangen. 
Dit idee is ook ingebracht in de ideeën bus door KBO. 
 
IV. Projectplan MFC Oelbroeck 
Henk Westerveld heeft projectplan/planning 
doorgestuurd aan alle gebruikers. 
Betreft een mail over de methodiek en planning van 
diverse aanbestedingen. 
 
Ingekomen mail vereniging Kleine Kernen met vragen 
Zal Rene doorsturen ter afhandeling naar Joep. 
 
Ingekomen mail Cicero 17/2, advocaat Generaal 
uitnodiging Dorpsraad leden. 
 
b. Data;  
- 20 februari GROEP 20 definitieve plannen 19.30 MFC 
 - 4 maart vergadering Dorpsraad, inclusief leden Iets van 
NIKS 
- 11 maart kennismaking burgemeester Fränzel (Jos, Marc, 
Maria, Inge, Mark??} 
 
c. Jaarvergadering, ingekomen ideeën/reacties 
Vraag van Joep om bestandje naar hem te sturen, zodat hij 
e.e.a. op 20/2 in kan brengen. 

Rene Mail 
doorsturen 
Inge 
 
Rene 
reageert 
 
 
Huberiet 
 
 
 
 
Joep 
  
 
 
 
 
 
 
 
Inge opzet. 
 
 
Inge mailen 
naar 
Joep/Rene 

5. Notulen OO  
20200108 

Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.  

6. Actie / 
Aandacht lijst 

6. a Nieuwsbrief, uitgave 4 april 
Dorpsraad gaat 1 pag. toevoegen. 
Jos zal voorwoord schrijven. Mogelijke extra items: 

- Bevrijdingsfestival. Maria en Inge 
- DIP/DOP, Rene en Joep 
- Jaarvergadering, foto’s 
- Gesprek Burgemeester foto’s 

(foto’s versturen per mail aan Rene met hoge resolutie) 
Dorpsraad zal redactie commissie bij vragen 
ondersteunen. 
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6. c 75 jaar Bevrijding 
 
6.d Kerstverlichting (mail verzonden door Rene) 
Met o.a. vervolgstappen  

- 20 naar 70 stuks. 
- Budget 
- Passende verlichting voor kleine lantaarnpalen 
- Steuntjes maken voor palen langs N602. 
- Reacties uit Dorp: Iedereen is zeer enthousiast 

 
6.e Duurzaamheid/energieneutraal: 
Tonny is in gesprek met gemeenteambtenaar Claudia 
Beckers. 
Claudia moet binnen 2 jaar een plan indienen dat naar 
Den Haag moet, hoe de gemeente van het aardgas af 
denkt te kunnen komen. Aanpassing stroom net kan nog 
best lang duren. 
Er wordt nu gedacht aan zonne-energie, biogas, 
oppervlakte warmte. 
Subsidie is overgaan in renteloze lening. 
Privé aanpassingen lopen goed, zonneparken kan niet 
vanwege het huidige energie net. 
 
6.f DOP/DIP projecten: 
Op 20-2-2020 gaan de plannen voor de laatste keer naar 
de groep van 20, vervolgens naar gemeente. 
Afspraak met Mark Hendriks/Tiny is dat zij de sjablonen 
maken, die ingevuld moeten worden. 
De raad wordt mogelijk nog lastig te overtuigen (Bijv. VVD 
weet nog van geen plannen). 
Ambtenaren maken plan, vervolgens gaat plan naar B&W, 
dan gaat dit naar Raad. 
Joep stelt voor brief te sturen naar Raadsleden met info, 
of vraagt spreektijd voor de 3 politieke partijen.   
 
I. Imago/vermarkten Sint Tunnis 
II. Vrijwilligers en Verenigingen 
III. Entree en uitstraling dorp 
IV. Bruisende Brink 
V. Evenementenagenda & Communicatie 
VI Woningbouw jongeren 
VII MFC Oelbroeck / inventaris 

Maart 
agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joep 
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9. Stand van zaken 
N602 

Planning en kosten? 
Harold en Gerard hebben aangegeven bij de gemeente op 
de hoogte gehouden te willen worden. 
Planning zou half januari komen, maar planning is nog niet 
ontvangen. 
De aannemer is voornemens half maart 2020 te starten. 
Als Gerard en Harold op gemeente bezoek gaan spreken 
zij met Patrick Buijs, Huub Bellemakers en Newae 
medewerker. 
 

Gerard 

10. Archivering Platen DOP/DIP projecten geschonken door gemeente aan 
Dorpsraad neemt Gerard mee, komen bij Kerstverlichting 
in opslag. 
Archivering documenten komt René op terug. 
 

 
 
 
René 

11. Spreekruimte 
publiek 

Geert: Vond vergadering wel interessant, zal over zijn 
inzet nadenken, 
Geert zal op site ideeën inbrengen bij Voor en Door 

Geert 
vrijwilliger 
projecten. 

12. Rondvraag - Maria: Sportraad akkoord, pakt zij op.  Tip: op site 
Gennep staat meer info vanuit gemeente zelf. 
- René Ponsen:  

 Vond het leuk om er weer bij te zijn. Tip, zaken 
eerder doorzetten en niet stante pede proberen op 
te lossen. 

 Uitnodiging jaarvergadering DOP/DIP was niet 
helemaal duidelijk. Sommige mensen dachten dat 
het een besloten overleg was. Verzoek van René 
was om meer kritisch te kijken naar 
aankondigingen. 

- Gerard: aanvullende informatie over N602.  
- Marc: Ouderen zijn van mening dat er bij wegvallen van 
SWOSA gat is ontstaan 
- Aanvulling data: Afscheid Burgemeester Sijbers? 4 maart 
16-18.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
maart  

13. Sluiting 21.32 uur  
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DATA Omschrijving Wie gaat/ 
verantwoord
elijk 

2020-03-04 19.30 u. Locatie MFA 
Openbaar overleg Dorpsraad 

 

2020-02-22/23/24 Locatie Brink 
Carnaval Brouwplaats Brink 

 

2020-03-04 
16-1800 uur 

Locatie gemeentehuis 
Afscheid burgemeester Sijbers 

Wie? Joep, 
Mark, Jos 
en Inge 

   

 

 
 
 


