Notulen:

Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 4 juli 2018

Aanwezig:

- Jos, Gerard, Huberiet, Paul, Inge, Mark, Rene, Monique

Afwezig:

- Jan, Maria, Tonny

1. Opening
2. Spreekruimte publiek
- Er is geen publiek aanwezig
3. Vaststellen agenda
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
4. Notulen openbaar overleg van 6 juni 2018
- Speelveldjes; Jos is met Wendy v D en Laura K naar de gemeente geweest; die was
heel enthousiast. Zij moeten de plannen nog iets verder uitwerken. Budget van
50.000 euro. Dit zal niet ten koste van andere projecten gaan. Waarschijnlijk is in
september alles rond en dan kan het bouwen snel gaan.
- Landschapspark; Dorpsraad stapt NIET uit de tweede fase van het landschapspark.
- De bijeenkomst voor gebruikers en bewoners MFA van 25 juni is verzet tot na de
zomer; vanwege technische problemen van het onderzoek.
5. Actielijst, aandachtsvelden lijst (combineren) n.a.v. het overleg van 4 april 2018, 24 mei
2018 en 6 juni 2018.
Monique maakt een geheel vernieuwde lijst.
6. In- en uitgaande poststukken
7. Nieuws vanuit de werkgroepen
- Landschapspark
Gerard en Dorry zijn naar een overleg geweest; er komt misschien toch geld uit een
ander potje beschikbaar. Het is noodzakelijk dat de Dorpsraad in de werkgroep blijft met
iemand die officieel nu ook in de Dorpsraad zit; dat wordt Inge. Gerard en Dorry blijven
in de werkgroep, maar niet namens de Dorpsraad.
- Speelveldjes; zie boven bij punt 4.
- N602; er is een bijeenkomst door gemeente georganiseerd, waarbij er negatieve reacties
werden geventileerd. Doordat in Wanroij vertraging is gekomen door riool en glasvezel,
is er grote vertraging in Sint Anthonis.
- Energie; afgelopen maandag 2 juli is er een overleg geweest met de voorzitters van alle
Dorpsraden (behalve Oploo), de gemeente Sint Anthonis en mevrouw Ploegmakers (Stichting
Buurtkracht). Op de Energiebeurs kunnen we misschien ons zonnepanelenproject
presenteren. Rob Vloet wil zijn dak ter beschikking stellen. Westerbeek heeft al een dak en
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een coöperatie. Dorpsraad Sint Tunnis moet nog een coöperatie oprichten. De energiebeurs
kan voorlopig nog niet doorgaan, zonnepanelen komt mogelijk te vroeg, omdat er nog met
veel partijen gesproken moet worden, hetgeen lastig is in de vakantieperiode.
Er zijn ambassadeurs nodig (10) die mensen kunnen enthousiasmeren voor de zonnepanelen.
Daarbij moet gekeken worden naar buurten waar ook daadwerkelijk mensen interesse
zouden hebben; er moet wel een investering worden gedaan van een paar duizend euro.
De gemeente blijft subsidie geven om mensen te stimuleren energiezuinig te zijn.

8. Vitale Kernen
Er is veel over in de media verschenen. Gemeente heeft bedrag ter beschikking gesteld van
ruim 1,25 miljoen euro. Er is geen vaste indeling over de 7 dorpen; wie het eerst komt... Er is
nu ook een website waar mensen aanvragen kunnen indienen, wordt getoetst door
gemeente of niet in strijd is met wetgeving. Is dat niet het geval, wordt de aanvraag
doorgestuurd naar de adviesraad. Die moeten volgens bepaald protocol beoordelen. Dan
gaat het terug naar B&W, die uiteindelijk goed keurt. Er is ook een groep die de protocol
vragen gaat beoordelen. (Spelregels).
De Dorpsraad gaat de adviesraad samenstellen. De gemeente gaat een informatieavond
organiseren en vraagt ons ideeën vanuit het dorp inventariseren. Er wordt overigens ook
inspanningen verwacht van de aanvragers, er wordt zelfwerkzaamheid verwacht.
9. Spreekruimte publiek
10. Rondvraag
Mark; er is datum geprikt overleg VAB.
11. Sluiting
de vergadering sluit om 22.14 uur.
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