Agenda:
Datum:
Aanwezig:
Gasten:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 26 januari 19.30 uur Blokhut scouting
Inge, Jos, Hanny, Maria, René, Emiel, Didi, Frans, Peter, Huberiet, Tonny, Henk
Pien Aben, René Ponsen, Gerard Jansen en Wilfred Folkeringa.

1. Opening en vaststellen agenda: DR leden hebben vorige vergadering boek cadeau gekregen.
Zaken die voormalige gemeente in bezit had heeft A. Schüller heeft bij Jos afgegeven. Bijvoorbeeld op de
gevel van het oude gemeentehuis hangt een foto in frame van het nog oudere gemeentehuis.
Mogelijke gegadigden: Doek MFA ophangen Actie Huberiet zal informeren.
Frame eventueel gebruiken voor Bouwweek, Peter informeert bij Tars voor doek.
Alternatief doek van oude gemeentehuis in Hal nieuwe gemeentehuis of op ‘tHoogveld.
2. De voorzitter verwelkomt de gasten, en vraagt of zij vanavond aanwezig zijn voor een speciaal
onderwerp? René Ponsen Heeft diverse vragen vanuit bevolking aan dorpsraad over het vliegveld
Vredepeel Geluidoverlast F35. Hij zal aan Jos de hyperlink hierover doorsturen. Vliegtuigen wijken uit naar
Vredepeel en er worden 35 vliegtuigen in Volkel gestationeerd. Dorpsraad wacht reacties van bevolking
af. (Looptijd realisatie vliegveld 6-8 jaar)
Pien; heeft algemene interesse in dorpsraad
Gerard: heeft 2 vragen over de ontwikkeling komende jaren Sint Anthonis. (Leegstand en woningbouw)
Welkomsttas SSTA is afhankelijk van tips inwoners. Dorpsverbinders krijgen geen gegevens van gemeente
vanwege AVG. Iedereen aub nieuwe inwoners vermelden bij Dorpsverbinders.
3. Inkomen post en belangrijke data
i. Diverse mails, ter kennisgeving
ii. Contactpersonen gemeente (Willem Engbers) per mail toegestuurd.
iii. Mail over de kernen democratie dd; 23-12-2021 Ook in vergadering december.
Mail/Huberiet.
Hoe nu verder?? De rol van de dorpsraad SintTunnis moet meegaan in nieuwe traject. Jos meldt dat
vanuit de in hele gemeente weinig reactie op kernen CV was. Gemeente gaat per onderwerp besluiten.
Onderwerp zoals gemeld op de laatste pagina pdf-document. De gemeente blijft in gebreke qua reacties
op de voorstellen. Er is nooit een terugkoppeling geweest naar alle mensen G20.
René belt Mark Hendriks over huidige stand van zaken.
Actie René
iv. Mail vandaag verzonden over afvalwijzer.
Afvalwijzer wordt gepubliceerd in de Trots van deze maand.
4. Notulen december:
Punt 4. Van toekomstige kandidaten wordt VERWACHT (i.p.v. gehoopt)
Vacature tekst is door DB opgesteld.
NAV punt 5 veiligheid: brief van voorzitter is verzonden naar gemeente Patrick Buijs Op 3/2 gesprek gaat
Jos in gesprek over N602, met Gerard en Harold.
Laatste pagina punt 11: René zal prijslijst maken voor Kombord (i.p.v. handleiding) STAVAZA
Volgende vergadering 26 JANUARI i.p.v. februari
5. Speerpunten
Stavaza gemeentehuis
Jos geeft een korte toelichting van de actuele stand van zaken.
I.

Enquête resultaten
Uitkomst deze heeft een grote respons en veel duidelijkheid. Zie punt
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5.B.5
II.
Bouwweek
In 2021 Kon bouwweek georganiseerd worden door financiële ondersteuning van Gulle Gever en
bijdragen diverse sponsoren. Ook voor de organisatie bouwweek 2022 zegt de Dorpsraad financiële steun
toe. Werkgroep stelt Maximum van 200 kinderen. Planning is ma/di en woensdag in de laatste week
schoolvakantie.
a. Communicatie
Roy Geerts en René hebben een training over het vullen van het Kombord gehad.
Adverteerders van Trots worden ook uitgenodigd voor plaatsing content op Kombord.
Kosten € 45 p mnd.
Agendacommissie loopt goed met 5 pers.
i. Onderwerpen Trots februari 2022
1. Voorwoord
2. BrinKiosk
3. Stavaza Landschapspark
4. Duim RV
5. Plaatsing bankje
6. Artikel gereedschap & instrumenten ’t Atelier
7. Resultaten enquête: 115 Jongeren hebben gereageerd. Hoge respons.
Kennisachterstand bij jongeren vwb diverse regelingen van gemeente.
Tijdens JAARVERGADERING info avond organiseren.
Actie Jos/Didi
Uitslag enquête ligt vanaf vandaag bij gemeente. Planning woningen voor Lange
Loop 2/Drieskes. Bij jaarvergadering onderwerpweer oppakken
Jongeren:
Gesprek Evy (kwartiermaker) en Puck en is geweest. Concreet komt er 15 en 16 maart een jeugdpanel in
het MFA. Georganiseerd door Sociom en stichting Doe je mee. Voor het jeugdpanel moet men zich bij
Evy of Puck opgeven. Nadere informatie volgt nog.
Onderzoekuitslag zal in september 2022 komen.
Dorpsraad richt zich op 100 % van de jeugd
Speerpunt klaar voor de toekomst.
Welzijnscoöperatie werkgroep hobbyclub bestaat uit 8-10 pers. om mee te helpen.
ZorgCirkels: project loopt. 3e fase van zorgcirkels kring is nu nog niet aan de orde. {bijv. Samenwonen in
hofjes}.
Naamswijziging MFA heet nu Oelbroeck.
b. Klaar voor de toekomst:
i. Verenigingen Servicebureau
ii. Welzijnsorganisatie 3 fasen model aanpak
iii. Kernendemocratie (zie mail 23-12-2021)

Emiel, Henk, Frans
Jos
Dagelijks bestuur

c. Levendig dorp
i. Bruisende Brink
1. Opstart activiteitencommissie (Brinkteam)
Jos
ii. Kerstverlichting Heeft er gehangen. Commissie bestaat uit 10 pers. 7 mensen zijn
minimaal nodig. Voorstel is enkele lichtslangen erbij te kopen.
(10 stuks) ook enkele voor BrinKiosk. Stekkers moeten in sommige lantaarnpalen
aangepast worden.
René
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d. Overige onderwerpen
Uitmarkt opening Oelbroeck Voorlopig programma: Op 22 april is de officiële opening.
Een en ander wordt georganiseerd door de Evenementen commissie. 23 en 24 april
gebruikers introductie. Ook de Dorpsraad kan zich presenteren.
30 april en 1 mei culturele avond.
Jaarvergadering
Laatste jaarvergadering is 2 jaar geleden. Voorstel voor avond is begin mei 0.5 uur
presentatie en cijfers. Jaar verslag maken. Eventueel een presentatie miniatuur
bouwweekje.
6. Rondvraag & Sluiting
- Tonny zal morgen met Jos financiën bespreken. René Ponsen en Henk geven zich op voor de
kascontrolecommissie.
-

Hanny SSTA: 3/2 is er overleg v.w.b. toekomst platforms. In Mill/St Hubert zijn Dorpsverbinders
gestopt. Nieuwe raad moet besluit nemen over voortgang sites. Voorstel wordt voorgelegd bij de
gemeente (33.000 unieke bezoekers)
Inschrijvingen 500. (Ons land van Cuijk is de site voor kernendemocratie) Vanuit gemeente bestaan 2
platforms. En er is natuurlijk Sint Anthonis.

-

Jos: Is volgende vergadering op vakantie. Vice voorzitter René neemt honneurs dan waar

-

Frans:’t Hert? 1e kwartaal 2022 wordt sloopvergunning afgegeven voor ’t Hert?
Frans: Dorpsshop verhuist voor 2 jaar naar EVA. (Eenheid voor Administratie), dus centrumplan zal
nog wat tijd duren.

-

Peter vraag aan Tonny: Sponsoren bouwweek kunnen storten op rekeningnummer Dorpsraad.

Rondvraag gasten:
René Ponsen: vraagt aandacht voor ouderenwoningen.
René Ponsen is benieuwd naar realisatie kernen democratie
Pien Aben is enthousiast over de Dorpsraad.
Wilfred Folkeringa: Onder indruk van alle activiteiten.
Gerard Jansen: Wat gaat gebeuren op korte termijn v.w.b. leegstand en woningbouw?
Afsluiting 21.50 uur.
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