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Datum: 29 september 2022 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: Maria, René, Jos, Henk, Emiel, Didi, Peter, Pien, Frans en 
Hanny(gedeeltelijk) 
Afwezig: Tonnie 
Gasten: Henry Pennings, Jos Hermans(gedeeltelijk), Gerhard Markerink 
(gedeeltelijk) 
Notulist: Frans 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig 
belang. 
Nee 
 

2. Ingekomen post, mededelingen en vragen: 
a. Mail veiligheidsplan gemeente: Emiel gaat hier 13 oktober naar toe. 
b. Mail junior energie coach: deze is gepubliceerd op SSA, kon i.v.m. 

deadline niet meer in de Trots.  
c. Mail COVM de peel: geen actie. 
d. Wie gaat naar de leefbaarheidsbijeenkomst: Jos en Hanny, workshops 

moeten nog opgegeven worden. 
e. Opslagruimte fysiek archief dorpsraad: deze kunnen naar Frans 
f. Themabijeenkomst wijk- en dorpsraden 17 oktober: Jos en Maria gaan 

hier heen. René stuurt mail door naar beide.  
g. Uitnodiging bijeenkomst Werk in Uitvoering: Henk zal hieraan 

deelnemen 
 

3. Notulen vorige bijeenkomst 
Kascontrole is geweest, deze moet nog formeel afgehandeld worden. Dit zal 
tijdens de heisessie van 6 oktober plaatsvinden. 
Verder geen opmerkingen  
 

4. Overig 
a. ‘Lamperse” Hei sessie op 6 oktober start om 19.30 uur 

De volgende zaken zullen aan bod komen: 
• Missie en visie 
• Organisatiestructuur van werkgroepen en commissies vaststellen 
• Bezetting van de commissies en werkgroepen 
• Update van de speerpunten 
• Definitie van de speerpunten 

Zaken om alvast door te nemen of over na te denken ter voorbereiding: 
• Speerpunten 2 en 4 jaar geleden 
• Hoe ziet Sint Tunnis er over 2 en 4 jaar uit en wat hebben we 

nodig 
• Kunnen we werkgroepen samenvoegen 
• Evenwichtige verdeling werkgroepen 

René stuurt agenda rond 
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b. Verkeersveiligheid ventweg Boxmeerseweg; 
Bewoner heeft contact opgenomen met gemeente en zou 
doorverwezen zijn naar de dorpsraad. Er is hierna contact geweest met 
Tiny Strik, die voor dergelijke zaken de contactpersoon is, en situatie 
besproken. 
Dit had niet mogen gebeuren en is waarschijnlijk a.g.v. slechte 
communicatie verkeerd begrepen. Bewoner is benaderd door DR en 
naar tevredenheid afgehandeld. 
De DR bemoeit zich niet met dergelijke zaken, wij hebben hier geen 
expertise in. Wij kunnen wel de gemeente mededelen dat er een 
onveilige situatie is en met de vraag of ze hier naar willen kijken. 

 
5. Speerpunten Dorpsraad: 

a. Communicatie: 
i. Kombord 

Er is een kastje aangeschaft om de presentatie die op het 
kombord staat, ook op beeldschermen te kunnen weergeven. 
Als dit operationeel is zal met geïnteresseerde overlegd 
worden o.a. Oelbroeck. 

ii. Trots  
Foto jaarvergadering 
Duim uitreiking, René en Maria 
Jaarvergadering verslag 
Jeugd (12-21 jaar) erbij betrekken. Sint Tunnis meme 
benaderen) 

b. Klaar voor de toekomst: 
i. Servicebureau verenigingen stavaza 

1. 7 november vindt er voor alle verenigingen en stichtingen 
een informatieavond plaats. De notaris uit Boxmeer zal 
dan een uitleg geven over de WBTR. Hierna zal Eric 
Willemen uitleggen hoe hij dit bij de scouting heeft 
uitgevoerd. Na de pauze zal Joyce Dost een uitleg geven 
hoe verenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken 
van sociale media. 

2. Kapstok stichting: een jurist zoekt uit hoe we de 
aansprakelijkheid van de bestuurders zo veel mogelijk 
kunnen indekken of beperken. 

ii. Welzijnsorganisatie stavaza 
1. Binnenkort zal er een sessie gepland worden om te 

klankborden over de welzijnscoöperatie en de kapstok 
stichting. Hiervoor zullen personen uitgenodigd worden 
die aangegeven hebben iets voor Sint Tunnis te willen 
betekenen. 

iii. Kernendemocratie 
1. Overhandiging document bijeenkomst 4 oktober, René 

gaat hier naar toe. Meerdere personen zijn welkom 
2. Themabijeenkomst diverse onderwerpen kernen CV 17 

oktober: Jos en Maria gaan. 
3. Subsidie Kernendemocratie 

We hebben hiervoor 2500 Euro ontvangen 
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Rondvraag en sluiting 
Het hobbycentrum en KBO gaan bij kern met pit een subsidie aanvragen om ouderen 
bekend te maken met de computer. 
 
De vrijwilligers Oekraïne hebben aangegeven dat ze geen aanspreekpunt meer 
hebben. Gemeente taken worden door een bureau geregeld maar voor lokale zaken 
is geen aanspreekpunt en ze krijgen ook geen gehoor bij de gemeente. Inmiddels 
wordt er op 18 of 20 oktober een bijeenkomst georganiseerd. De dorpsraad heeft 
geen rol meer bij de opvang van de Oekraïners. 
 
Het energiecafé wordt meegenomen naar de agenda van de Heisessie 
 
De dorpsraad vergadering van 31 augustus was verschoven naar 24 augustus. Dit is 
onvoldoende gecommuniceerd waardoor inwoners en Oelbroeck niet op de hoogte 
waren. 
De bruisende Brink: de kiosk is gebouwd door het oude bestuur van de stichting. Het 
nieuwe bestuur (JvD, JdB, RvN, JR, GvK, MN) gaat activiteiten zelf organiseren of 
deze faciliteren. 
 
Mailtje ontvangen betreffende kerstmarkt. Er zijn veel ideeën en ze willen 30 à 40 
kramen neerzetten op 17 en 18 december. In combinatie met de lichtjesoptocht en 
kerststal kan dit tot iets moois uitgroeien. 
 
Ben Franssen wil iemand van de dorpsraad in de programmaraad van Oelbroeck. 
Jos zal overleggen met Ben. Afstemming met Bruisende brink is wel heel belangrijk. 
 


