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Agenda: Openbaar Overleg  Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 29 december 2021 19.30 uur,  
Locatie:  DIGITAAL (Zoom) 
Aanwezig:  Maria, René, Emiel, Henk, Didi, Frans, Peter, Huberiet, Hanny, Jos,  Inge 
Afwezig: Tonny, Joep 
Gast:    Roel Jansen  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Agenda aanvulling: Wensboom, Bruisende Brink, Kerstboom op Brink (verlichting via gemeente lampjes 
zijn van Activia?) 
 

2. Ingekomen post en belangrijke data 
- Diverse mails ter kennisgeving 
- Overzicht taakverdeling akkoord?       
    

3. Notulen openbaar overleg: ontvangen per mail 25-11-2021 Na enkele tekstuele wijzigingen zijn deze 
vastgesteld. 
 

4. Profielschets nieuwe kandidaten i.v.m. de vacatures door vertrek van Joep en Huberiet uit de dorpsraad. 
Van toekomstige kandidaten wordt verwacht dat zij bepaalde kwaliteiten hebben om de vertrekkende 
leden op te volgen en hun taken over te kunnen nemen.   
(Voorbeeld goede communicatieve vaardigheden) Jos zal een algemene voorbeeldtekst appen zodat alle 
leden op de geopperde competenties kunnen reageren. Vacature tekst is door DB opgesteld. 
 

5. Dagelijks bestuur 
- Veiligheid: Er zijn 5 signalen van inwoners ontvangen over de veiligheid van de Dokter Verbeecklaan. 

Jos zal een brief sturen naar de gemeente dat deze signalen ons bereiken en met de vraag hoe de 
dorpsraad deze door kan geven aan welke ambtenaar in de Land van Cuijk gemeente, en of gemeente 
kan handhaven en naleven in het toezicht op onveilige situaties.  
 

6. STAVAZA verkoop gemeente huis/bestemming 
De wijze van verkoop zoals in eerste instantie gecommuniceerd in de pers is gewijzigd in 2 rondes.  De 
voorzitter heeft diverse vragen per mail ontvangen over dit verkoop proces. Uitsluitsel over welke bieders 
door gaan in de tweede ronde wordt verwacht rond half januari 2022. 
Gemeente heeft gevraagd of de Dorpsraad mee wil kijken naar de invulling van de diverse bieders vanuit 
de leefbaarheid van het dorp. Vanuit de speerpunten die tijdens onze heisessie naar voren kwamen zal de 
dorpsraad punten aangeven.  
 
Diverse punten zijn o.a.: Actieve Horeca, Levendigheid, huurvraag  moet marktconform zijn, 
toekomstbestendig, zowel voor jongeren alsook senioren met een goede mix, een autonome 
vergaderplaats voor de jeugd i.p.v. de Link, diversiteit.  
 

7. Onderwerpen Trots: Het bankje is geplaatst op de Brink. 
 

8. Klaar voor de toekomst: Verenigingen service bureau: Er zal een opstart gemaakt worden met de 
werving van ervaren bestuursleden. 
 

9. Aanpassing taakoverzicht: Zie separaat document zoals per mail toegestuurd 6 januari 2022. 
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10. Duim: zal uitgereikt worden aan Martin van Dommelen. 
De aanvraag om Duim uit te reiken aan een jubilaris wordt niet gehonoreerd. Voltallige Dorpsraad vindt 
dit een item om vrijwilligers in het voetlicht te zetten..  
 

11. Rondvraag: 
Tonny: Er is in 2021 door het leefbaarheid fonds een bedrag uitgekeerd van € 2031,- aan diverse 
aanvragers.  
Tonny: Reünie: De bezoekers bij de viering van 25 jaar Dorpsraad was prima. Er zijn prachtige contacten 
gelegd.  
Huberiet: Van een van de kunstwerken gemaakt op hout door de jeugd tijdens de bouwweek is een 
dienblad gemaakt en met dank uitgereikt aan de Gulle Gever. 
René: Prijslijst voor Kombord betreffende commerciële doeleinden is in de maak, zodat de kosten van 
stroom en verzekering etc. betaald kunnen worden. 
Gast Roel: Indruk van deze vergadering? Interessant en Leuk. 
 
Afsluiting: 21.30 uur. 
 
Volgende vergadering: Woensdag 26 januari 19.30 uur. 
Locatie: Afhankelijk Corona maatregelen NNTB. 
  


