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Notulen: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 6 maart 2019 20:00 uur 
 
Aanwezig:  Jos, Huberiet, Gerard, Job, Inge, Marc, René, Paul, Monique 
Afwezig: Maria, Mark, Tonny 
 
 
 
 
 
1. Opening  

Welkom aan Joep B. Joep studeert politicologie en gaat een aantal maanden meedraaien in de 
overleggen om wellicht toe te treden tot de dorpsraad. 

2. Spreekruimte publiek 
- 

3. Vaststellen agenda 
Informatieavond zonnepark op 11 maart. (Huberiet) 
Cultuur voor ouderen (Marc). Marc bereidt dit punt voor. Het komt op de agenda van het BO van 
de volgende vergadering.  

4. Inkomen post 
 (16/2) verslag ideeën avond Vitale Kernen (zie bijlage) is ter info. 
 (27/2) vraag kleur straatverlichting (zie bijlage). Aan ons wordt gevraagd welke kleur wij 

willen. Deze vraag wordt aan alle dorpsraden voorgelegd. Wij kiezen voor warm wit (3000). 
(Besluit). Jos geeft antwoord. 

5. Notulen openbaar overleg van 6 februari 2019 
Een aantal punten wordt aangepast. 

6. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen 
1.    Woningbouw, bijeenkomst over Op de Beek    (René) 

René heeft de info bijeenkomst over het woningbouwproject Op de Beek bijgewoond. Goede 
presentatie van projectontwikkelaar Vastgoed Regisseur. De avond trok ongeveer 50 
bezoekers. Het gaat om negen woningen zoals de Sprenkel, laagbouw en vooral senioren als 
doelgroep. Het idee is dat er door deze woningen doorstroom zou komen. Een tijdsplan is 
niet gegeven. Huberiet vraagt zich af hoe wij als dorpsraad iets kunnen betekenen voor de 
doorstroom en het betaalbaar wonen voor de jongeren. Jos geeft aan dat wij hier niet veel 
aan kunnen doen, maar gaat onderzoeken wat de afspraken van Mooiland zijn. Hij komt er 
op de volgende vergadering op terug.  

2. Nieuwsbrief;        (René/ allen) 
Er is nieuws over de jaarvergadering waar we even op moeten wachten en daardoor 
verschuift de verspreidingsdatum. We willen de nieuwsbrief ongeveer een week voor de 
jaarvergadering (10 april) bij de mensen in de bus hebben. Dat betekent dat we de brieven 
dit keer zelf moeten rondbrengen. Dit zal gebeuren in het weekend van 30 maart door de 
leden van de dorpsraad. 

3.  Website & sociale media      --- 
4.  Werven leden DR       --- 
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5. Landschapspark        (Inge) 
Bijdrage van het waterschap die is toegezegd is nog steeds niet binnen. De werkgroep had 1 
maart als ultimatum. Door een positieve toelichting op dit soort processen door Bart H. 
besluit de werkgroep gewoon door te gaan.  Er zal ook gekeken worden of via de VK een 
kunstwerk geplaatst kan worden. Dit geldt ook voor o.a. rolstoel vriendelijke paden en een 
brug.  

6. Kerstverlichting        --- 
7.  VAB’s         --- 
8 Duurzaamheid/ energie       (Jos) 

Er is een bijeenkomst geweest van de gemeente; er zijn problemen met het terug leveren 
van de stroom. Enexis heeft voorwaarden gesteld. Het kan allemaal nog een aantal jaar gaan 
duren. Dit betekent dat wij met onze grote initiatieven nog niet vooruit kunnen. 

9. Evenement op de brink. (75 jaar bevrijding)     Jos 
Er is een bijeenkomst geweest. Op 25 september is de werkelijke Bevrijdingsdag en zal er een 
officiële activiteit zijn. Gedacht wordt aan het overhandigen van de oorlogsdecoraties. Het 
weekend erna (28 september) zou een feestelijk weekend moeten zijn met als thema 
“bewegen in vrijheid”.  Jos heeft alle dorpsraden aangeschreven met de vraag wat ze willen 
doen. Er worden verschillende ideeën geopperd; een bevrijdingskrant met verhalen uit het 
dorp, de harmonieën van de dorpen zouden samen iets kunnen doen, bezoek 
oorlogsmuseum Overloon met de schoolkinderen, fietsroute langs de vliegtuigcrashes, 7 
dorpenroute, vuurwerk.  
We vormen een werkgroep die vooral voor zaterdag 28 september de organisatie op zich 
neemt; Maria, Marc, Tonny, Jos Inge. Er is al een bijeenkomst gepland op 28 maart om 14:30 
uur bij Inge. Daarna komen de andere partijen erbij; Heemkunde, Leander, Gilde, 
Elzendaalcollege, Metameer, jongerenpanel, gemeente. 

10. Buurtverenigingen & Buurtpreventie     --- 
11. Nieuwjaarsborrel       --- 
12.  Kermis 
13.  Vitale Kernen. (25-4 Stuurgroep)     (Jos.) 

Op dit moment zit er niks in de pijplijn. De stuurgroep komt op 25 april om 20:00 uur weer bij 
elkaar. Jos is verhinderd en Huberiet neemt zijn plaats in.  

14.  N602.          (Gerard) 
Drie weken geleden is er overleg geweest over de voortgang van het project en de overgang 
bij Harry en Toon en veilig oversteken scholieren. Voor uitgebreid verslag wordt verwezen 
naar onze nieuwbrief van april. 
De kerstverlichting zal nu wel moeten worden aangevraagd bij de VK! Daarin moet 
meegenomen worden hoe we het onderhoud gaan financieren. Digitale informatieborden 
voor beide kanten voor Ledeacker en Sinttunnis zullen ook worden aangevraagd bij VK. 
Gerard dient samen met Ledeacker de aanvraag in. 

15.  LBF         Huberiet 
De organisatie van de Koningsdag SIntunnis-Ledeacker krijgt een bedrag van 500 euro. 

16. Sportraad        --- 
17.  MFA         Besloten overleg 
18. Aanpassing Brink       --- 
19. Ambitieplan en speerpunten DR      --- 
20. Speelgelegenheden in het dorp      Jos 

Men start in mei met de eerste fase op de Beek. Alles is zelfstandig verder geregeld door 
Wendy. 

7. Spreekruimte publiek  
8. Rondvraag 
9. Sluiting 21:45 


