
 

 
 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 07 juni 2017 

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

1. Opening  
Marion heropent de vergadering. 
 

2. Spreekruimte publiek 
geen publiek aanwezig. 
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 10 mei 2017 
Notulen worden doorgesproken en hierna vastgesteld. 

 
5. Actielijst n.a.v. het overleg van 10 mei  2017 

alle punten blijven staan. 
 

6. In- en uitgaande poststukken 
● Energieneutraal;  

in 2035 moet de gemeente Energieneutraal zijn, de gemeente heeft geen strategie of 
standpunt. Misschien moeten de gezamenlijke dorpsraden dit oppakken. 
Stevensbeek heeft hier ook al een stap in gezet. 
Jos zal contact opnemen met G.d.B. (actiepunt Jos) 

● Studenten Tilburg; onderzoek agrifood capital 
Mark zal informatief contact opnemen (actiepunt Mark) 

● Brief Mw. Manders, mbt N602; 
werkgroep zal haar brief beantwoorden (actiepunt Gerard/Henriet) 
 

7. Nieuws vanuit de werkgroepen 
● Landschapspark 

Wethouder Ingrid Voncken zal contact opnemen met Waterschap Aa en Maas, om te 

kijken of er toch nog een mogelijkheid is om de Ecologische verbindingszone te 

realiseren. Vanuit Waterschap Aa en Maas bericht ontvangen dat we op 16 juni as. 

de Groen-Blauwe handdruk uitgereikt krijgen. Gerard en Dorry zullen daar heen 

gaan. MSD zal ondersteunen in geld en mankracht, door op 3 oktober een 

handen-uit-de-mouwen-dag te houden voor de omheining. Dit onder voorbehoud 

van voldoende vrijwilligers. KNHM heeft contact gezocht, zij willen ondersteuning 

geven op ambtelijk niveau. 
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● N602 
op 1 juni jl. heeft de werkgroep vergadering gehad. 

De Firma Copier is nu contactpersoon voor de N602 zij nemen het over van de 

gemeente. Er is een vooroverleg geweest met de Firma Copier, de werkgroep heeft 

de huidige plannen doorgestuurd. Op 6 juli as zullen zij het “definitieve” plan 

presenteren op de inwoners avond. Dit wordt bekend gemaakt in Boxmeers 

Weekblad, Maas Driehoek en op Tunnis.nl (actiepunt Gerard) 

 

● VAB’s  
vanuit de gemeente is er een nieuwe contactpersoon aangesteld, er is nog geen 
afspraak gemaakt.  

 
● Sportraad 

volgende bijeenkomst is op 22 juni as. Er is nog maar één aanmelding binnen. 
 

● Kermis 
Gerard heeft met Mw. de Haan van de gemeente gesproken en haar vertelt hoe 
e.e.a. gelopen is. 

 
8. Spreekruimte publiek 

geen publiek aanwezig 
 

9. Rondvraag:  
Jos: Misschien een onderwerp voor de Hei Avond;  

“In welke positie komt de Dorpsraad?” 
Tonny: is tijdens de volgende vergadering afwezig. 
 

10. Sluiting  
de vergadering sluit om 22.20 uur. 
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