Verslag: OO Woensdag 5 aug.2020 19.30 u.
Aanwezig: Jos, René, Mark, Paul, Joep, Inge,
Hanny
Afwezig: Huberiet, Marc, Maria, Tonny, Gerard
Punt

Omschrijving

Actie

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

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
I.

II.

Uitnodiging participatie bijeenkomst in
Vortum-Mullem voor de voorzitters. (Separaat
verzonden 29/7. 18e augustus moeten namen
binnen zijn.
Mail kernendemocratie met vraag kandidaten
voor foto’s. (separaat verzonden 29/7) )
Mogelijke kandidaten: CLUB 20, VOOR en
DOOR , Martien Mahler, Roelien Verstegen,
Johan de Bruin, Christien Damink, JOEP
(reserve). Betsy Centen, Inego Teunissen.

DATA:
. 2/9 volgend overleg
. 2/9 participatie bijeenkomst gemeente LvC
- Uitnodiging donorwet. (inschrijving 90 pers.)
4. Notulen OO juli

Inge gemaild d.d. 24/7

5. Actie en
aandachtsvelden
lijst

A. Landschapspark (Groenstructuur zal weer
geagendeerd worden als er bijeenkomsten zijn)
Op verzoek zal Inge een kort stukje tekst Landschapspark
aanleveren over de huidige stand van zaken om in de
Trots te plaatsen.

Inge

B. Vrijwilligers in het zonnetje, ofwel de Duim.
Er worden enkele namen van diverse kandidaten
genoemd. Budget wordt vastgesteld. Paul gaat op zoek
naar een ‘duim’.

Allen
Vastgesteld
Budget
€ 50,- pp
1

C. Samen Sint Anthonis
Hoe kunnen we nog optimaler samenwerken vanuit DIP?
Trots SintTunnis gebeurt ook al. Waarbij de Trots als
publicatie site gehanteerd wordt.
In september dit jaar komen budget toekenningen terug
vanuit gemeente.
René is buurtverbinder voor sociale kaart op de site.
D. Duurzaamheid/energie neutraal,
Jos is benadert door DR Ledeacker en wel om 2 redenen,
- de verantwoordelijk gemeente medewerker is weg.
- De dorpsraden zijn bezig met DIPplannen.
Alleen in Westerbeek leeft dit plan nog. Besluit: DR
Sinttunnis parkeert dit onderwerp tot later datum.
E. Alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst
Vorig jaar waren 650 personen aanwezig. Vanwege de
verwachte aanpassingen aan het MFA zal er voor 2021
een alternatief bedacht moeten worden.
Opties: Soort Kerstmarkt. (Mocht Corona nog opspelen
dan Video, You tube, streamen, geen interactie, óf een
jaar overslaan?
Jos neemt contact op met Huberiet en Tristan Iets van
Niks, hoe zij hier tegenover staan.

Hanny
Jos

Besluit
René

Joep
F. DOP/DIP en Taken en krachtenverdeling in de
toekomst. Er ligt veel werk, dan moeten we er echt op uit
om veel werk te doen. (Lid van DR is wel vrijwillig maar
niet vrijblijvend.)
Besluit Dop/Dip zal waarschijnlijk 17 sept. In
raadsvergadering komen. Deze datum is nog niet
definitief.
Joep heeft ambtenaar gemaild hoe hij raadsvergaderingen
kan bij wonen of inspreken. Tiny Strik zal met de griffier
overleggen hoe e.e.a. in te steken is.

AGENDA
begin okt.

René

I. Dorpsblad/Activiteitenagenda/Communicatie
Onderwerpen volgende editie:
- Inge LSP.
2

-

Samen Sintunnis
Brinkiosk, stichting is opgericht,
Huberiet

II.
III.
IV.

6. Kermis stand
van zaken
7. N602

8. Leefbaarheidsfonds
9. Sportakkoord
10. Rondvraag en
sluiting

Vrijwilligers en verenigingen
Entree en uitstraling dorp
Bruisende Brink , Jos reikt een HAND OUT aan.
Jos wil gaan praten met Voor en Door en
Johan.
V.
Woningbouw jongeren
VI.
Welzijns-coöperatie
Er kwamen vragen op Face book over stand van zaken.
Er is nog onduidelijkheid over een stuk van het traject.
De oude klinkers zijn mooi her-ge-bruikt.
(Op face book komen enthousiaste reacties over de weg)
Volgende vergadering

Tonny
Jos
Paul
Gerard

Tonny

Volgende vergadering
Hanny Markerink neemt vanaf heden deel in de
Dorpsraad.
Rooster af en aantreden aanpassen

Maria

DATA

Omschrijving

Wie gaat?

2020-09-02

Locatie MFA, aanvang 19.30 uur
Openbare vergadering

Jos

2020-

3

