Datum: 30 maart 2022 19:30 uur
Aanwezig: Jos, Frans, René, Maria, Emiel, Tonny, Pien, Peter, Jenny, Huberiet,
Hanny, Inge
Afwezig: Henk, Didi
Gast: René Ponsen
1. Opening en vaststellen agenda
Welkom Pien Aben, 3e maal bij een vergadering aanwezig en Jenny van den Berg
loopt ‘snuffelstage’ aangezien Joep weg is en Huberiet afscheid gaat nemen. Inge
geeft eveneens aan te willen stoppen i.v.m. prioriteiten 3 kleinkinderen en ziekenhuis
opname.
2. Ingekomen post, mededelingen en vragen:
a. Ontwikkeling “vliegveld de Peel” Uitnodiging ontvangen voor
informatiebijeenkomst voor leden Dorpsraden. Dorpsraad Sint Anthonis
kiest geen positie. Inge had bevestiging ontvangen maar zal zich
afmelden.
b. Emailadressen met gebiedsmakelaar en contactfunctionaris
(addendum) ontvangen via de gemeente. Informatie is geplaatst op
Stack map bewaar.
c. Bedank mail scouting voor aanvraag en toekenning van
leefbaarheidsfonds. Door Tonny ontvangen.
d. Mail Meedenken/ netwerk gezocht voor inspiratiesessie Zorg voor
Doy.(addendum) Geen rol voor Dorpsraad in deze.
e. Informatiebrief opvang Oekraïense vluchtelingen wijk- en dorpsraden
(bijlage) In het kennismaking overleg met Willy Hendriks en Tiny Strik.
Zijn vier onderwerpen aan bod gekomen waaronder de opvang. Vanaf
22 mei volgt opvang in AZC Overloon. Overige 60-78 mensen worden
in Buutenland huisjes gehuisvest. Dit is een verplichting voor de
gemeente. Dorpsraad Linden heeft info avond gehouden. Info avond
zou ook voor Dorpsraad Sint Anthonis kunnen zijn. Stimuleer NIET dat
mensen thuis opvang gaan doen. Deze mensen hebben de juiste hulp
nodig voor hun verwerking. Platformen nemen hier ook rol in. Platform
kan men gebruiken om vrijwilligers te werven voor andere hulp. Bijv.
informatie en vermaak ofwel sociale taken. School wordt geregeld
vanuit gemeente omdat deze mensen vanuit EU komen. Statushouders
worden al begeleid vanuit Sociom. Joke van Veen is projectleider
hierin. Advies hoe kunnen we dit oppakken bij Els Hoogeveen? In
Oploo zitten mensen bij 2 particulieren. Michelle Lafayette medewerker
Sociom moet in opdracht van de gemeente alles in kaart brengen.
f. Mail IVN de Maasvallei (addendum) Bomen
Actie INGE: Zal afmelding mailen voor het planten van de boom bij
Landschapspark.
Wie volgt de GROEN ofwel boom Groep op? Mark van Erp had deze in
zijn portefeuille maar vanwege Corona zijn er geen bijeenkomsten
geweest. Wel een speerpunt Dorpsraad in communicatie.
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g. Mail vluchtelingen opvang Oploo (addendum) Zie punt 2E.
h. Gebruikersraad Oelbroeck [Frans] Opheffing van groep klankbord.
Diverse Verenigingen hebben zorgen, Activia geeft aan dat uit
brandveiligheid (max. 35 pers.) bij volleybalfeest etc. aanwezig mogen
zijn. Activia pakt dit punt verder zelf op. En nieuw item is de
geluidsoverlast. Judo club is niet gelukkig met ‘hun’ zaal, ouders
kunnen niet kijken naar hun kroost. Harmonie heeft problemen met
geluidoverlast. Dorpsraad heeft geen rol hierin. Een nieuw bestuurslid
is gekomen na een oproep in de Trots.
3. Notulen vorige bijeenkomst.
• Samen Sint Anthonis: Toelichting Hanny Voor de toekomst van het
platform is gekozen voor 1 openingspagina. WWW.Samen LvC.nl
Dan Headline Kernen vervolgens alle kerkdorpen.
• Wie gaat naar KBO bijeenkomst?
• Pag. 2 notulen; Tonny, Pien, Didi, Emiel, Henk, Jos gaan naar opening
Oelbroeck. Marjo maakt indeling en is leidend. 22 april 19.00 uur. 23 en 24
april.
In de Trots zit katern middenin met programma. Programma vrienden van
Oelbroeck live.
• Aanvulling EHBO: Zij hebben ook secretaris nodig.
4. Speerpunten Dorpsraad:
a. Jongeren
In DB bijeenkomst zal jaarvergadering voorbereid worden.
Het idee is een Jaarvergadering met diverse workshops.
Wat gaat gebeuren voor de toekomst? Specialist
jongeren/ouderen uitnodigen voor woningbouw?
Actie: UITWERKEN binnen DB.
b. Communicatie:
i. Trots
1. Voorwoord
2. Duim
https://dorpsraadsinttunnis.stackstorage.com/s/StF2d
1FagH7rHWPW staan de diverse gesuggereerde namen.
Tonny heeft Duimen bijbesteld.
c. Levendig dorp
1. Kermis
Bij het Dorpsraden voorzitters overleg is gesproken over
de te plannen kermissen. In het verleden was de
organisatie hiervan in handen van 2 exploitanten. De
lopende Contracten zijn opgezegd. De gemeente zoekt
naar een passende juiste invulling. In 2023 zullen
exploitanten voor de 33 dorpen inschrijven bij de
gemeente LvC. De exploitanten die de kermis altijd
regelden hebben op de nieuwe voorwaarden geen
interesse en de opdracht teruggegeven aan de gemeente.
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Nu is de dorpsraad en het Brinkteam aan zet, de
overleggen zijn gepland.
De Pinksterkermis bestaat niet meer, 2e week juli was
datum van de echte kermis. TIP: Laat Brouwplaats
aansluiten. Loopt de kermis niet i.v.m. activiteiten of qua
datum? De horeca wil naar een dorpsfeest. Dit kan in
combinatie met iets voor alle jeugdgeledingen.
Dus vanaf Basisschool. Midzomerfeest of Brinkfeest
waarbij de pubers niet vergeten mogen worden.
d. Klaar voor de toekomst
1. Kernendemocratie: Dit item is vorige maand weer gaan
leven. RT is aangeschreven door de gemeente voor een
vervolg. Opmerkingen en aanvullingen zijn vervolgens 27
maart opgeleverd aan de gemeente. Gemeente wil
Kernen democratie verder vervolgen maar het is nog
onduidelijk hoe dit er verder uit gaan zien. Het actuele stuk
wordt in Stack geplaatst.
Punt 3: EHBO
Aan de actieve werving is goed gehoor gegeven. Er was een kennismaking met
penningmeester en secretaris. Graag mee kijken en luisteren voor een kandidaatvoorzitter. Er ligt een flinke klus voor Bhv’ers om deze te koppelen aan
evenementen. Wervingscommissie kan hier nog geen rol in nemen.
Voorzitter DSV heeft noodkreet gegeven en wil meedenken. Frans neemt de
informatie mee naar vereniging ondersteuning.
Overige ingebrachte punten:
• Samen Sint Anthonis: heeft op 21 april een bijeenkomst of zij door mogen
gaan?
•

Dodenherdenking: 4 mei inventarisatie. Westerbeek heeft begrepen dat de
Gemeente wil dat dit doorgang vindt. (Volgens roulatie is nu Ledeacker
aan de beurt?)
Actie Jos Vraagt aan gemeente mevrouw Smit Eggels of zij meer
duidelijkheid kan geven?
Voorstel om bij Lustrumjaren ook oorlogskerkhoven bloemen te leggen.
Dorpsraad legt op 4 mei iets bij monument Kolonel Silvertoplaan.
Suggesties: Fakkelbijeenkomst, De Gild, Harmonie,
Eventueel regelt Dorpsraad iets. Werkgroep: Tonny en Huberiet.

•

Trots: Onderwerpen: Vluchtelingen? Oekraïne.
Kermis: Vooraankondiging kermis versie 2.0. Actie Jos schrijft artikel.
Plaatsing artikel Opening Oelbroeck volgt een maand later.
Eventueel Dodenherdenking
Johan de Bruin stukje BrinKiosk

•

Uitreiking DUIM. Naam moet tot daadwerkelijke uitreiking verrassing zijn.
Namen kunnen voorgesteld worden.
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•

Stand van zaken bouw centrumplan? Officieel staat op dit moment
alleen vergunning v.d. Weem

5. Rondvraag en sluiting
• Maria: Mededeling: Jongeren uitnodiging. Er was NIEMAND van de
jongeren Maria en Didi hebben ook geen bericht van geen doorgang
ontvangen? Didi is nu naar de verzette bijeenkomst.
• Emiel: Vrijdagavond Jongeren bevragen?
• Tonny: Subsidie € 7600,- euro.
• Pien: Voorstel naam voor 2e jong lid
• Jenny: Ontving geluid vanuit huisartsen met zorgen over eenzame
ouderen. Waar kunnen zij zich melden met signalen? Volgens Huberiet
moet meldpunt Sociom bekend zijn.
• Huberiet: Vraag Kombord kunnen dia’s langer getoond worden en
reclames korter. (Dia’s zijn al gewijzigd naar 7 sec. was 5 sec).
• Hanny: Wat is budget bloemen per boeket? € 25, =
• Inge: Ziet erg tegen uitwerking van dit verslag op gezien de rommelige
bijeenkomst.
Volgende vergadering
20 april a.s. 19.30 uur Oelbroeck.
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