Verslag: DIGITAAL openbaar overleg
Woensdag 7 oktober 2020 20.00 uur
Aanwezig: René VZ, Tonny, Paul, Marc, Maria,
Joep, Huberiet, Hanny, Mark, Inge N.
Afwezig: Jos i.v.m. vakantie
Punt

Omschrijving

1. Opening

René verwelkomt de aanwezigen. Aangezien dit een
digitale bijeenkomst is met beperkte tijdsspanne, zal
enkele keren opnieuw digitaal gestart moeten worden.
Hanny wil aan de rondvraag punt KBO toevoegen.

2. Vaststellen
Agenda

Actie

MEDEDELING: Onderwerp Groenstructuren zal Mark m.i.v.
heden overnemen van Inge vanwege de zeer technische
documenten en vragen die Inge toegestuurd kreeg over
beleid en visie en die een expertise hierover vereisen.
3. Ingekomen
post/Belangrijke
data

A. Ingekomen post
I.
De voorlichtingsbijeenkomst Donorwet
gaat ivm Corona NIET door.
II.
Mail klimtoestellen: René mailt Bart
Huckriede met bevindingen dorpsraad.
III.
Mail voorzitter Scouting
Joep doet toelichting: Scouting wil graag
verenigingen/ organisaties ondersteunen
met oplossen van vacatures. Dorpsraad zal
hier gebruik van gaan maken
IV.
Terugkoppeling startbijeenkomst
Kernendemocratie door René: Jos was
hierbij aanwezig. Er is een start gemaakt,
maar het nog erg onduidelijk wat de exacte
doelstellingen kernendemocratie zijn.
B. Data: 4 november 2020 20.00 uur volgend
openbaar overleg Dorpsraad.

4. Notulen OO
september

Na een aanvulling worden de notulen van september
vastgesteld.
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5. Actie en
aandachtsvelden
lijst

Mededelingen n.a.v. de notulen:
- Huberiet heeft bijeenkomst Bruisende Brink
bijgewoond.
- René is met een sociale kaart gestart.
Samen Sint Anthonis
Dorpsverbinders hebben 1e bijeenkomst gehad.
De doelen zijn vastgesteld.
Alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst
Het advies vanuit de gemeente is in dit Corona tijdperk
géén activiteit te organiseren, zelfs buiten niet.
Huberiet zal een artikel ter informatie voor de Trots
schrijven over het niet doorgaan nieuwjaarsborrel.
De items van Iets van Niks zoals geplaatst op hun
Facebookpag. Zullen ook in de Trots geplaatst worden.
(Niksjes)

Huberiet

René>Hans
Rausch

DOP/DIP
Joep heeft een To-Do lijst opgesteld met alle onderwerpen
en bemensing.
Deze is gemaild. Input kan bij volgend Dorpsraad overleg
gegeven worden.
Allen
De DUIM: Mogelijke kandidaten zijn besproken.
Dorpsblad Trots
Redactie heeft 8 oktober (morgen) volgend overleg.
René zal contact opnemen met de fotograaf voor een
groep Dorpsraad foto en de redactie Trots Sint Tunnis.

René

Brainstroming eventuele bezetting agendacommissie
gedaan
Kopij is voldoende voorhanden voor de volgende uitgave.
De ‘agenda’ pagina op de achterzijde kan tekstueel
verkleind worden als er ruimtegebrek is. (Nu staan er 16
items)
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Entree en uitstraling dorp
Kerstverlichting
De verlichting zal ‘gepast’ worden op de bestaande
lantaarnpalen om te kijken of er aanpassingen gedaan
moeten worden. (Andere stekkers).
Kombord
Offerte is verlopen. Er komt een nieuwe offerte.
7. N602

8. Plannen
groepsfoto
9. Planning
verbouwing
Oelbroeck
10. Rondvraag en
sluiting

Werkzaamheden verlopen voorspoedig. De betonnen
bakken bij het Cafétje voor, worden nog verwijderd.
Gerard krijgt veel vragen/ opmerkingen van de bevolking.
Mensen denken dat de Dorpsraad verantwoordelijk is
voor het laten staan van de 2 bomen die voor de
wegversmalling zorgen.
Het advies is om Henny Lenkens een artikel te laten
plaatsen in de Trots SintTunnis over de historie van
N602/Dr. Verbeecklaan.
René neemt contact op met fotograaf.

René

Planning is dat februari 2021 daadwerkelijk begonnen
wordt met de verbouwing.
Huberiet:
- Brinkteam heeft eerste overleg gehad. Team
bestaat uit Wim, Johan, Jos en Huberiet. Tonny is
reservedeelnemer Bruisende Brink.
- Vanuit het Leefbaarheidsfonds is € 150,- voor het
Geocatch project overgemaakt.
- Rooster van Aftreden? Is dit er? Ja, wordt
geMAILD.

Inge

René: Binnenkort zal er een rekening komen voor de
aanvulling voor de Kerstverlichting. Tonny: zal
overgemaakt worden als het zover is.
Discussie:
Is bekend wat de verschillen in Dorpsraden zijn als er 1
gemeente Land van Cuijk komt? Hanteert bijv. Boxmeer
hetzelfde Leefbaarheidsfonds als Sint Anthonis? René zal

René/Jos
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navragen of dit aan de orde komt bij het
voorzittersoverleg waaraan Jos deelneemt?

René

Rene:
- Zal datumprikker voor fotomoment sturen.
Hanny
- Meldt dat 3 bestuursleden KBO stoppen. Nieuw lid
is Gerda Sommers.
Joep:
- Vraagt jaarlijks het rooster van aftreden te
agenderen.
Marc:
- De Duim is door Gwen de Jong heel enthousiast
ontvangen.
Mark:
- Gezien alle ontwikkeling (o.a. Groencommissie)
legt Mark het vice-voorzitterschap per direct neer.
René Teunissen wordt unaniem benoemd tot vicevoorzitter.

BESLUIT.

DATA

Omschrijving

Wie gaat?

2020-10-19 09.00
uur

MFA Oelbroeck
Toelichting Centrumplan

Joep
Jos
Inge

2020-10-26

Bijeenkomst Bruisend Brink team

Huberiet
Jos
Tonny
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