
 

  
 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 10 mei 2017 

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

1. Opening  
Jan heropent de vergadering. 
 

2. Spreekruimte publiek 
geen publiek aanwezig. 
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 05 april 2017 
Notulen worden doorgesproken en na enkele kleine correcties vastgesteld.  
 

5. Actielijst n.a.v. het overleg van 05 april 2017 
17-02 kan eraf, overige punten blijven staan.  
 

6. In- en uitgaande poststukken 
-- 

 
7. Nieuws vanuit de werkgroepen 

● Landschapspark 
17-02 kan eraf, overige punten blijven staan.  

● N602 
er is een bijeenkomst geweest met de werkgroep. De gemeente heeft (nog) geen 
aangepaste tekening gemaakt.  
Voor Brink/Brinkstraat is een aparte werkgroep opgericht, om te kijken of dit ook 
meegenomen kan worden tijdens/na de herinrichting van de N602.  
De werkgroep wil graag een evenement organiseren op de Brink, om de inwoners 
hierover mee te laten denken. Wanneer dit plaats zou moeten vinden is nog 
onduidelijk.  

● VAB’s  
vanuit de gemeente is er een nieuwe contactpersoon aangesteld. Mark en Tonny 
maken een afspraak. (Actie Mark)  

● Sportraad  
volgende bijeenkomst is gepland na Pinksteren.  
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● Kermis 
het overleg met Horeca en Try Out is helaas stuk gelopen. De kermis exploitanten 
hebben de Horeca beloofd om met meerdere attracties te komen. De gemeente 
heeft destijds aan de dorpsraad gevraagd om contact te leggen en te onderhandelen 
met de kermisexploitanten. Gerard zal nu contact opnemen met de gemeente om 
hen hierover bij te praten. (Actie Gerard)  

  
8. Notulen jaarvergadering en dorps raadpleging 11 april jl. 

deze worden doorgesproken en na een paar tekstuele aanpassingen vastgesteld en worden 
op de website geplaatst. 
 

9. Spreekruimte publiek 
geen publiek aanwezig 

 
10. Rondvraag:  

Gerard: is naar een bijeenkomst geweest van de gemeente over het wegen  
verkeersplan in het buitengebied. Daar werd per dorp aangegeven wat er  
aangepast ging worden, zoals een aantal 80-km wegen wordt 60-km weg,  
een aantal onverharde wegen worden geasfalteerd. 

 
11. Sluiting  

de vergadering sluit om 22.10 uur. 
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