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 Verslag OO: Woensdag 6 november 2019 
Aanwezig: Jos, Tonny, René, Marc, Huberiet, 
Joep, Gerard, Monique en Inge, Paul 20.00 uur 
Afwezig: Mark, Maria,  

 
Punt Omschrijving Actie 
   
1. Opening   
2. Spreekruimte 
Publiek 

Geen publiek aanwezig  

3. Vaststellen 
Agenda 

Agenda wordt aangevuld met punt secretariaat: 
Mededeling Invulling secretariaat  
I.v.m. het vertrek naar een ander kerkdorp van deze 
gemeente van de huidige secretaris zullen de 
werkzaamheden secretariaat anders ingedeeld worden. 
Inge zal notuleren, met als vaste invaller Rene. Post en 
archief zullen door Jos, Rene en Inge gedaan worden. KvK 
zal aangepast worden. 
Gezien de huidige bestuur samenstelling zal Jos 
informeren naar andere kandidaat ter aanvulling. 

Jos v. Duren 
 
 
 
 
Jos 

4. Ingekomen post a. Mail her activering Vliegbasis De Peel: 
Smakt/Holthees DR willen tegen vliegbasis ingaan en ook 
onze handtekening. DR Sint Tunnis neemt geen standpunt 
in, heeft geen signalen vanuit bevolking ontvangen. 
b. Nieuwsbrief Voor Kleine Kernen (zie mail van Rene d.d. 
20/10/2019) Joep gaat naar plattelandsvormen.  
c. Diverse Data (zie separate tabel onderaan verslag) 
d. Door Jos ontvangen verslag zal Jos doorsturen aan 
Tonny en Rene  

Jos  
 
 
 
 
Joep 
 
 
Jos  

5. Notulen OO  
September 2019 

Notulen goedgekeurd. 
In oktober was Heisessie bijeenkomst. 

 
  

6. Actie lijst 6.1 Nieuwsbrief: concept is geredigeerd; v.w.b.: 
Oelbroeck, zal morgen laatste informatie toegevoegd 
worden?  
DIP wordt aangepast.  
Terugblik 75 jaar.  Foto plaatsen bij monument.  
SAND zal brief distribueren medio december. 
 
6.2A Landschapspark:   

Rene/Jos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

Inge heeft zojuist mail van Dorry ontvangen: Subsidie 
vanuit Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat niet door. 
Inge zal Jos van traject informeren. 
 
6.2B Kennisplatform Groenstructuren: Vergaderingen 
vinden 2x per jaar plaats in het gemeentehuis.  Volgend 
overleg voorjaar 2020.  
 
6.3 75 jaar bevrijding: 
Bijeenkomst ter voorbereiding op festiviteiten in overige 
kerkdorpen.  
 
6.4 Kerstverlichting  
8 weken huren is te duur, Rene denkt aan een 
tussenoplossing: huren bijv. 5 lantaarnpalen. Rene 
informeert bij Fa. Decolight.  Deze 5 kunnen later als 
reserve gelden voor 32 totale aantal lantaarnpalen.  
8 dec. Is Brinkevent, het zou fijn zijn als dan verlichting 
hangt. Rene vraagt offerte aan voor huur voor 4 weken. 
(Max. € 1200 is akkoord)  
 
6.7 Extra Evenementen/DOP/DIP  
Er zijn 5 thema’s uitgefilterd.  Plan is opbouw voor 
bepaalde onderdelen.  Jos heeft 29/10 marketeer MAEK 
doorgestuurd. (Zie separaat schrijven betreffende imago) 
Belangrijkste punt dat naar voren kwam is de nieuwsbrief 
1 x maandelijks laten uitkomen in papieren vorm, zoals in 
Ledeacker. Budget zou vanuit DIP/DOP kunnen komen.  
Harm Verhoeven, Didi Klaassen en Rene Ponssen zouden 
vanuit evenementen agenda e.e.a. op kunnen starten. 
 
6.7 A Imago/vermarkten SintTunnis 
6.7 I SPROA Imago Impuls en Activiteitenagenda: Beide 
punten zijn per mail doorgestuurd. 
 
6.7 B Vrijwilligers en Verenigingen voor personen  
Joep organiseert een avond op 14/11 om stand van zaken 
op te maken. 
Gemeente heeft hiervoor een sjabloon aangeleverd. 
Joep mailt contacten lijst en de uitnodiging. 
Voorstel om Wendy van Sociom deze avond te laten 
leiden. 

 
Inge 
 
 
 
 
 
 
 
Inge/Maria 
 
 
 
 
 
 
Paul/Rene 
 
 
 
 
 
 
Joep/Jos 
 
 
 
Rene 
 
 
Joep 
/Jos 
 
 
 
Huberiet 
 
 
 
Rene 
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DIP: Vervolgvraag wordt Euries labelen voor onderwerpen 
van DIP. 14/11 ook melden dat  

- Dorps Info blaadje komt. Onderwerpen Input en 
blaadje. 

- Behoud groen en kombord etc. 
- Projectplan Bruisende Brink (Inrichting is van 

gemeente moet DR loslaten) 28-10 was overleg 
Brinkteam, evenementen en organisatie.  Voorstel 
voor start kapitaal om zaken op te starten en geld 
te kunnen lenen.  Tussen half maart en eind 
oktober plannen om activiteiten te doen.  

- KERMIS Evaluatie: DR Wanroij staan mensen in de 
rij,  in Oploo krijg je muntjes (verzilveren bij Spar), 
in Sint Anthonis is kermis armoe troef.  Kijken naar 
1 kermisdatum per jaar. Horeca wordt gepolst. 
Johan Sterke wil betrokken worden bij Kermis. Dan 
terug op agenda. 

 
6.7 D Bruisende Brink: 
(Info SPROA artikel BRUISENDE BRINK)  Netty Wolters is 
voorzitter Natuurlijk Sint Anthonis en Cultureel café wil 
hierbij betrokken worden. 
Voor en Door gaat vrijdag a.s. in gesprek om ook carnaval 
anders te organiseren. Horeca gaat in principe akkoord.  
Voor en Door heeft 1 probleem, en wel de financiering, er 
is een start kapitaal nodig van €15.000.  
Volgens de Gemeente is de Kiosk geoormerkt Vitale 
Kernen. 
 
6.7 F Woningbouw jongeren 
Er ligt e.e.a. in pijplijn bij gemeente. Gemeente kon nog 
geen concrete info geven, maar willen wel info avond 
binnenkort organiseren. 
Gemeenteraad heeft besluit genomen over Tiny Houses 
(Kleine Dijk) 
Van 7 dorpen zijn 37 plannen binnen, voorstel Sinttunnis 
is gezamenlijk op te trekken. Eind van deze week komt 
meer duidelijkheid.  
 
6.7 G MFC Oelbroeck/Inventaris:  
Jos heeft een pak papier ontvangen, morgenavond 7/11 is 
gemeenteraad vergadering en we hopen op plan 3.  
Inventaris wordt gevraagd aan DOP/DIP.  Bedrag is             

 
 
 
 
Paul 
 
 
 
Gerard 
Paul 
 
 
 
 
 
 
 
Huberiet    
 
  
Jos blijft DR 
informeren  
 
 
Tonny/Joep 
/Voor&Door                     
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€ 200.000. Voorstel is overige kerkdorpen Dorpsraden te 
vragen mee te tekenen.  

7. 
Nieuwjaarsborrel 

Net 1e overleg voor dit jaar 2019. Vorig jaar waren er 550 
bezoekers. Dit jaar gaan we niet tellen. 
Organisatie komt volgende vergadering aan de orde. 
Er is zojuist een overleg geweest met Cabaret van NIKS.  

Huberiet 
 
IL agenda. 

8. Kermis Is besproken in punt 6.7.  
 

9. N602 Bijeenkomst wethouder en Patrick Buys en Newae.  
Eerst wilde gemeente wachten op centrumplan.  
Toen dacht men aan knip Ledeacker/Henri Dunant straat.  
Vervolgens toch starten met volledige N602.  
Gemeente kan niet op centrum plan wachten.  
Politiek gezien kan e.e.a. niet blijven liggen. 
Voertuigmeting (aantallen) komt deze week binnen. Adh 
daarvan wordt bekeken welke klinkers het meest geschikt 
zullen zijn. (In 2011 is het laatste onderzoek gedaan.) 

Gerard 

14. Dorpsraad als 
vereniging 

Volgende vergadering 4 december 2019. Joep 
IL agenda  

16. Rondvraag - Huberiet denkt iedereen aan kaartjes PROMS concert? 
Verkoop gaat hard. 
- Paul, dorpsblaadje: Wie heeft een Idee kosten van de 
kosten voor een dorpsapp?  
- Paul, voorstel als gemeente Sint Anthonis overgaat in LvC 
dan 7 durpendronk organiseren. 
- Paul:  “Bezoek SintAnthonis.nl” is commerciële site, kan 
niet voor onze doeleinden gebruikt worden. 
- Jos:  morgenavond raadsvergadering 19.00 uur met 
interessante onderwerpen.  
 

 
 
 
Paul 

17. Sluiting 22.35 uur  
   

 

DATA Omschrijving Wie gaat/ 
verantwoordelijk 

2019-11-26 19-2200 Locatie Gemeentehuis:  
Bijeenkomst Horeca en Evenementen: 
Voornamelijk werd de Drank en Horeca wet besproken. 

Tonny, 

2019-12-19 Locatie MFA 
Groep van 20 bijpraten STAVAZA: Joep heeft uitnodigingen 
verstuurd 

 

2020-01-23  Locatie MFA:   
Jaarvergadering Dorpsraad. Onderwerpen jaarverslag en  
Presentatie aan inwoners van de uitkomsten G20 

 

 


