
 

 
 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 06 december 2017 

 
Aanwezig: Jan - Dorry - Jos - Gerard - Huberiet -  Marion - Tonny - Paul - Henriet 
Afwezig: Mark - Camile 
 

  

1. Opening 

Jan heropent de vergadering. 

  

2.       Spreekruimte publiek 

Welkom aan de heren die vanavond aansluiten.  

Dhr. J.H. krijgt het woord en geeft aan dat hij graag op de Brink een muziekkiosk wil voor het 

dorp. Er zal een groep geformeerd moeten worden, zij zullen bekijken hoe dit we dit gaan 

aanpakken. Jan zal bij deze groep aansluiten. (actie Jan) 

  

3.       Vaststellen agenda 

De agenda wordt aangevuld met een extra agendapunt  “duurzaamheid” 

  

4.       Notulen openbaar overleg van 1 november 2017 

Notulen worden doorgesproken en ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.       Actielijst n.a.v. het overleg van 1 november 2017 

15-02 Dorpsblad: Er wordt door de werkgroep bekeken wat haalbaar is, er zal contact  

gezocht worden met het Wanroijs nieuws. (Actie Jos, Marion, Jan) 

17-06 Kerstverlichting: De SWO heeft in januari overleg, op de agenda van 10 januari komt  

dit onderwerp terug. 

17-19 eraf 

  

6.       Vragen over de In- en uitgaande poststukken? 

Ontvangen: mail Oelbroeck, de gemeente gaat financieel de verbouwing ondersteunen. 

mail SWO/Kerstverlichting, besloten dit jaar geen kerstverlichting te hangen  

in ons dorp, omdat er teveel slechte verlichting is. Volgend jaar is N602  

gerenoveerd en zal er verlichting zijn. In januari heeft SWO overleg. We  

komen er in de vergadering van 10 januari op terug. (Actie, op agenda) 
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7.       Nieuws vanuit de werkgroepen 

·         Landschapspark 

Er is bestuurlijk overleg met wethouder I.V. en directie van waterschap Aa en Maas 

om het plan alsnog uit te voeren. 19 december as. is er op het gemeentehuis een 

bijeenkomst m.b.t. het convenant met alle partners. Jan zal hierbij aanwezig zijn. 

(Actie Jan) 

Een tijd geleden is er een mail gekomen met de vraag om een herinneringsboom te 

planten in het Landschapspark. Deze boom mag er komen, gemeente (dhr. B.H.) is 

hier mee akkoord. Er wordt geen toestemming gegeven voor een herinneringsbos.  

·         N602 

Planning is om het 1ste kwartaal te starten. Er loopt een aanvullend onderzoek voor 

de bomen.  Informatiebijeenkomst voor het dorp plannen. (Actie) 

·         Nieuwjaarsborrel 

Het draaiboek wordt doorgelopen, uitnodigingen gaan medio december de deur uit. 

·         Duurzaamheid 

We gaan hiermee aan de slag, er zal een commissie gevormd worden.  

 ·        Dorpsblad 

Op 22 november waren er 40 personen in de zaal en het overgrote deel heeft ook  

een mening gegeven.  

Voorkeur 1) doorstart van Omstreeks 

2) aansluiten bij De Bok 

3) “klokje” 2.0 

Als zal gekeken worden wat haalbaar is, er zal contact opgenomen worden met het  

Wanroijs nieuws en misschien kan er een proefexemplaar worden gemaakt.  

Omstreeks-online kan gelinkt worden.  De aanwezigen zullen geïnformeerd worden.  

 

8.       Spreekruimte publiek 

hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

9.   Rondvraag 

Paul: Leuk om 1e keer mee te vergaderen. 

Werner: Redactie wil graag een steentje bijdragen. 

Gerard: Er is een evaluatie geweest over de kermis, het is overal minder en het  

verloopt moeizaam.   

 

11.   Sluiting 

De vergadering sluit om 22.30 uur. 
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