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Agenda: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 12 december 2018 
 
Aanwezig:  Jos, Gerard, Rene, Mark, Marc, Paul, Inge, Maria, Huberiet, Tonny, Monique 
 
Afwezig: -  

1. Opening  
2. Spreekruimte publiek 

Welkom aan J.B. Hij komt uit interesse een keer kijken en luisteren. 
3. Vaststellen agenda 

Toegevoegd aan de agenda wordt het punt: bevrijdingsdag.  
4. Bevrijdingsdag. A.S. stuurde mail naar Jos; gemeente neemt initiatief om een Bevrijdingsdag 

(25 september) in samenwerking met drie dorpsraden (Sint Tunnis, Oploo en Stevensbeek) 
overleg te organiseren. We willen samen laten vallen met plaquettes, kiosk, harmonie. We 
moeten kartrekkers hebben. Marc en Mark, Inge, Tonny bieden zich al aan. Kijk ook eens 
naar mensen om je heen wie daar mee zouden kunnen helpen. Jos praat de groep bij na 
overleg. 

5. Inkomen post 
- 3/12 P.B. Mobiliteitsplan (doorgezet naar Gerard) is op 17 dec gaat Gerard naar toe. Het 

betreft o.a. nieuwe snelheden van wegen. Huberiet zou graag aandacht zien voor de 30 
km zones. Iedereen wil graag het Mobiliteitsplan in de mail ontvangen. Monique zorgt 
hiervoor. Verslag van de avond horen we in de volgende vergadering. 

- 1/12 lezing Cicero (doorgezet naar iedereen) . De avond is inmiddels achter de rug en 
was geweldig. 

- 20/11 S.v.D. Bijeenkomst agrariërs (doorgezet naar Mark). Mark is er heen geweest. 
Betreft de toekomst voor de agrariërs. Mark vond het een interessante middag, voor de 
dorpsraad vooral nuttig m.b.t. de VAB’s. 

6. Notulen openbaar overleg van 7 november 2018 
Zie notulen november. Een aantal puntjes wordt aangepast en de notulen worden door Rene 
op de website geplaatst. 

7. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen 
1. Woningbouw; Jos is bij E.B geweest om te vragen wat er aan bouwplannen ligt. Er 

komen 60 bouwpercelen komende jaren; o.a. Staat, Oelbroeck. De Jan Linders zou 
graag op de oude Edah plek openen, echter zonder woningen boven de winkel. Er 
zijn dus veel initiatieven, maar niet specifiek voor jongeren. Er komt ook sociale 
huurwoningbouw, maar ook daar vallen samenwonende jongeren buiten (verdienen 
te veel samen).  

2. Nieuwsbrief. Er zijn veel goede en positieve reacties op de tweede nieuwsbrief. De 
verspreiding via Sandd dit keer verliep beter; hij is beter bezorgd op de juiste 
adressen. Bovendien is de deadline korter, zodat we actueler kunnen zijn. Op de 
heisessie komt de nieuwsbrief op de agenda; vaststellen nieuwe data, onderwerpen 
en bedenken of en hoe we verder gaan. Breiden we de agenda uit? Gaan we werken 
met adverteerders?  

3. – 
4. – 
5. Landschapspark/groenstructuren. Dit aandachtsgebied zal op verzoek van Inge als 

twee aparte gebieden op de actielijst worden gezet (besluit). Er zijn weer overleggen 
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geweest en er wordt nu concreter gesproken. De vooruitzichten zijn positief. Half 
januari komt er duidelijkheid. Op de vraag van Huberiet of er een ontmoetingsplek 
wordt gerealiseerd wordt bevestigend geantwoord door Inge. 

6. Kerstverlichting. Door inzet van een aantal vrijwilligers hangt de oude verlichting. Er 
is veel stuk. Voor de nieuwe verlichting zijn alle ideeën welkom; zie je een leuke 
verlichting hangen, stuur dan een foto in de privé app van Rene of Paul. De vraag is 
of wij een aanvraag kunnen indienen bij de VK voor de financiering.  

7. – 
8. Duurzaamheid/energie; energie coöperatie, verdienmodel. Jos legt aan de hand van 

de hand-out het verdien model uit; met de hele gemeente wordt éen coöperatie 
opgericht voor meerdere daken en akkers. De coöperatie wordt eigenaar van de 
initiatieven en verkoopt alle energie die van de panelen afkomt. Zij hebben dus de 
inkomsten. Vervolgens gaat er geld naar degenen die de panelen hebben gelegd. Zij 
gebruiken dus niet de stroom die opgewekt wordt.  

9. Evenementen; inspraakavond 26 november. Het gemeentegesprek was zeer goed 
bezocht (150 mensen). In kleine groepjes werden zaken besproken en er was een 
poll. Wellicht geeft die een wat vertekend beeld, want er waren veel jongeren. Er 
was goede samenspraak met de politiek en de jongeren. De jongeren zouden graag 
weer een evenement willen in het dorp wat geschikt is voor jong en oud. Er komt 
een nieuw voorstel en uiteindelijk een evenementenbeleid. 

10. – 
11. Nieuwjaarsborrel; de laatste punten. Adresseringslijst uitnodigingen wordt even 

nagelopen en aangevuld. Aankomende zaterdag worden de reclame borden 
geplaatst. Rene neemt naamkaartjes mee. Iedereen om 14:30 uur aanwezig zijn. Jos 
geeft aan dat ieders foto even te zien is in zijn toespraak.  

12. – 
13. Vitale kernen. De eerste bijeenkomst is geweest over de eerste aanvragen (o.a. TV 

Sinttunnis en Harmonie). Deze zijn door de adviesraad positief beoordeeld en gaan 
het verdere traject in. In de actiepuntenlijst worden de mensen van het LBF nu ook 
genoemd die deelnemen aan de adviesraad VK. (Besluit)  

14. – 
15. LBF.  LW heeft inmiddels een correcte aanvraag ingediend en deze is in behandeling. 
16. - 
17. MFA; dit is in het besloten overleg aan de orde gekomen. 
18. Brink; inrichting; wat vinden wij? Jos gaat vragen stellen bij het volgende wethouders 

overleg. Dit actiepunt wordt voorlopig even geparkeerd; we kunnen er nu nog niks 
mee. 

19. - 
20. Speerpunten; dit is in het besloten overleg aan de orde gekomen.  
21. - 

8. Rondvraag 
Inge; houden we de kiosk aan als actiepunt? We besluiten dat de dorpsraad hier niets meer 
mee doet. Inge gaat op persoonlijk titel door. 
Mark; VAB’s; is even geparkeerd. Huberiet; zijn er nog folders van VK? Idee om rond te 
delen? Jos; er komt nog een keer iets nieuws dus nee. Paul; niet aanwezig bij 
Nieuwjaarsborrel vanwege grote drukte.  

9. Sprekersruimte publiek 
J.B is verbaasd over de hoeveelheid projecten van de dorpsraad. Er wordt hard gewerkt. hij 
zou graag een keer mee vergaderen en staat open voor toetreding tot de dorpsraad.  

10. Sluiting 22:15 uur. 
 
Bijlagen: actiepuntenlijst, notulen BO nov 2018, mailinglijst Nieuwjaarsborrel (agenda). 


