Agenda:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 7 juli 19.30 uur, Dorpshuis Ledeacker
Aanwezig:
Tonny, Inge, Joep, Jos, Huberiet, Hanny, Maria, René, Emiel, Henk, Didi, Frans,
Afwezig:
Peter
Henk is wat later.
Dhr. V.d. Staak gast: luisteraar vanuit de Christen Unie komt luisteren naar wat er zoal in de kernen leeft.
N.a.v. brief aan politieke partij.
1. Onthulling van het kombord bij Tars van de Broek is verzet naar 14 juli a.s.
2. Opening en vaststellen agenda, agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen post en belangrijke data
a. Mails, ingekomen stukken, belangrijke data;
i. Diverse besluitenlijsten gemeente, per mail verstuurd.
ii. Verenigingenhulp (mail 27-6) Zie eveneens mail met verslag van Joep. Joep, Frans
en Emiel zijn voornemens de hele actielijst op te pakken. In stukken over
verenigingenhulp wordt servicebureau Sint Anthonis genoemd en er komt een club
van ervaren bestuursleden waarmee gedacht kan worden. Servicebureau is dan de
naam voor de diverse diensten. Bijvoorbeeld door het koppelen van Samen Sint
Anthonis, kombord etc. dat deze elkaar kunnen blijven verstevigen. Het betreffende
stuk kan ingekort worden volgens enkele aanwezigen. Rijst de vraag hoe vul je
servicebureau? Minder mensen kunnen dan zelfde werk doen met back-up. Als er
vertrouwen komt kan dit opgaan in de omnivereniging. Klein beginnen en een niet
meteen zware omnivereniging optuigen. Voorstel is actielijst los te trekken van verslag
en eerst een plan uitwerken op hoofdlijnen ofwel concreter werken. Vraag is om mee
te denken voor versteviging van de club. Dorpsraad kan verenigingenhulp opzetten en
initiëren en dan op langere termijn loslaten. Agenderen vergadering september.
Gedachtengoed is akkoord en wordt verder uitgewerkt door Joep Frans en Emiel.
iii. Taak(her)verdeling en de Dorpsraad toekomst klaar maken (bijlage)
Er zijn mensen die een beetje te veel taken hebben. Als we naar toekomst kijken (Inge
haakt af i.v.m. herindeling, Huberiet stopt per 1/4/2022. Lijst taakverdeling aanvullen
en namen blijven aanpassen.
AGENDA HEISESSIE (BBQ Mark van Erp) AGENDA augustus.
iv. Vraag gemeente over coronagevolgen (knelpunten) Er is een checklist waarbij we ons
de vraag stellen moeten we dit naar ons toe trekken? Dorpsraad kan sociale
graadmeester zijn. Inventarisatie knelpunten willen wij doen. Huberiet wil dit samen
doen met Didi en Inge. Bijeenkomst 15/7/2021 bij Inge
v. Vervanging speelvoorzieningen (mail 25-6) speelpleinen en speelplekken voor oudere
kinderen zijn er nauwelijks. Jos, Hanny en Huberiet zullen op de vraag van de
gemeente reageren.
vi. Vergroening Lange Loop (mail 1-7-2021) Mail door dhr. Kroos. Wat vindt Dorpsraad?
Jos zal reageren richting de indiener dat dit feitelijk geen vraag is voor de dorpsraad,
maar dat wij er desgevraagd wel sympathiek tegenover staan.
4. Notulen openbaar overleg van juni De voorzitter heeft enkele aanpassingen, vervolgens worden de
notulen goedgekeurd.
5. Speerpunten;
a. Jongeren
i. Jongeren beweeg dag 9 juni (terugblik)
Een verslag stond in de Trots. Er waren 200 kinderen aanwezig. Het was een perfecte
dag. (1 pleistertje) Er waren veel positieve reacties van de ouders.
Kosten € 2500,--.
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ii. Kindervakantie Bouw 3-daagse
Vorige vergadering in juni ontstond het idee van een bouwweek. Op dit moment zijn
er 50-60 kinderen aangemeld. Bij TOB toernooi en bij school zal geflyerd worden.
Datum bouw 3-daagse 1/2/3 september voor Kinderen 4-12 jaar. Er staat een
draaiboek online. Ter info voor kinderen van Ledeacker en Sint Tunnis.
Locatie: Werkgroep opteert blokhut scouting voor dit eerste jaar. Wordt het een
succes en jaarlijks evenement dan zal bouw 3-daagse op Brink georganiseerd worden
als alle voorzieningen op de Brink zijn. Keuze op dit moment is voor veilige optie
Blokhut. De Dorpsraad stelt budget beschikbaar van € 2500 voor 3 dagen.
Sluitingsdatum inschrijven 31/72021.
Joep/Didi/Peter/Inge
b. Communicatie
i. Samen Sint Anthonis
1. Binding nieuwe inwoners en ondernemers. Op dit moment is het moeilijk met
de AVG om te weten wie nieuw in Sint Anthonis komen wonen. Bij oplevering
van wijk nieuwe woonhuizen kan geflyerd worden. De dorpsraad gaat hier
niets mee doen.
2. PR
Graag input vanuit DR leden voor lokale ondernemers.
Nieuwe inwoners is ook besproken bij kernen democratie. Binnen
buurtverenigingen gebeurt verwelkoming nieuwe inwoners al.
Eventueel kan een algemeen artikel in Trots Sint Anthonis. Verwachting is dat
er 1000 nieuwe inwoners komen. De vraag is wat gebeurt in de totale
gemeente Land van Cuijk?? Hanny maakt dit bespreekbaar ook bij de
gemeente, hoe om te gaan met nieuwe inwoners?
Hanny
ii. Onderwerpen Trots augustus
1. Onderwerp in augustus editie: DR leden stellen zich voor: Didi nog in augustus
René
2. Mogelijk Duim kandidaten besproken.
Duim is om personen te bedanken en hun organisatie eruit te lichten
Misschien om ook een organisatie interview te doen. Geen grote organisatie
maar puur voor personen. De input moet wel kloppen en moeten wij
verifiëren. Dit keer gaat de Duim naar? William Reefs bij Pinkstertoernooi.
Tekst Jos en foto samen met Maria.
3. Foto / artikel kombord René, foto zal later vanavond gemaakt worden.
4. Kindervakantiedagen/3-daagse bouwweek. 22 juli is een volgend overleg. Foto
en tekst levert Joep bij René aan.
5. Interview Mark en Paul (uittredende leden) Mark treedt af in augustus. Kan
in Trots augustus. Met foto
c. Klaar voor de toekomst
i. Kernendemocratie / Kernen CV’s 22/6 online sessie Mark Hendriks was een
momentopname. Het was een CV vanuit dorpen die zich voorstellen aan de gemeente.
Meningen werden ook gevraagd. Bouwteam is groep van 20. Zij vullen kernen CV
verder aan. De sessie komt online op site ONS LAND VAN CUIJK en formulier kan
ingevuld worden. Opmerkingen komen bij het bouwteam terug. Het definitieve verslag
zal waarschijnlijk aangeboden worden in december 2021. DOP,
dorpsontwikkelingsplannen gaat dan de nieuwe gemeenteraad over. Joep zal e.e.a.
doormailen. ALLE inwoners kunnen straks betrokken worden. Mogelijk een artikel
voor de komende Trots? Het volgende reguliere Dorpsraad overleg komt in
september.
Agenderen Sept. Of op heisessie Joep
ii. WBTR stappenplan (bijlage)
De wet is ingegaan per 1 juli 2021. Stappenplan
bestaat uit 15 stappen/toetsen. Dagelijks Bestuur zal dit goed voorbereiden. En de
statuten en Huishoudelijk reglement moeten onder de loep worden genomen vanuit
WBTR en ge-up-date.
DB Volledige DR Jos
iii.
d. Senioren
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i. Welzijnsorganisatie, stand van zaken Momenteel is een Interview periode. Eind juli
worden bevindingen van 30-40 pers. Bij elkaar gelegd om te filteren. Ieder zou voor
zich een overzicht van de interview resultaten aanleveren bij Jos (info dorpsraad)
Afspraakplanner JOS.
1. Het procesteam
a. Joep, Jos, Emiel, Huberiet, Truus, Henk, Hanny
2. Het activiteitenteam welzijnsorganisatie
a. Maria, Hanny, Inge, Ben F.
e. Levendig dorp
i. Kerstwandeling / Lichtjesoptocht/Kerstevent 18-12
ii. Bruisende Brink: Er is schouw geweest op Brink. Brief Gilde had ook opmerkingen. 12
of 14 juli komt dit terug. Op het Centrumplan konden inwoners reageren.
Aanbiedingsbrief gemeente wordt afgewacht.
1. Stand van zaken toelichten (bijlage) Zie hierboven.
2. Activiteitencommissie: Advies aan het Brinkteam is om af te stemmen met
MFA. In december zal het afgerond moeten zijn en moet het kerst project op
de Brink.
iii. Het Kombord staat nu bij Tars. Ziet er keimooi uit. Roy Geerts, Didi, Peter, René en
René Ponsen gaan agenda commissie bemensen en de agenda van Samen Sint
Anthonis wordt de tekstuele basis.
Presentatie volgende week woe 14 juli bij Tars. Bouw-3-daagse komt er als 1e op.
Samen Sint Anthonis en in de Trots komen instructie op. Kombord tekst abonnement
is 1 maand proef .
iv. Verlanglijstje Voor en Door events.
Agenda augustus/september
f. Overige onderwerpen
i. Brinkbankje: Toezegging € 5000,- Eerst zullen Brink tekeningen akkoord moeten zijn.
ii. Hulpvraag Heemkundekring
iii. Leefbaarheidsfonds
iv. Halfjaarcijfers Het totaal financieel OZ ziet er goed uit.
Tonny
6. Plan viering 25 jaar dorpsraad Oud leden adressen? Tonny mailt bestand door om mee te denken over
actuele adressen.
7. Rondvraag & Sluiting
- Joep maakt een E boek, onderwerp 25 jaar Dorpsraad. E boek wordt gepresenteerd met 25-jarig
bestaan tijdens de lunch.
- Joep staat op kandidaten lijst CDA sept/okt. Vanaf het moment van campagne voeren stapt Joep
uit Dorpsraad in verband met politieke neutraliteit.
- Jos is benaderd door Lars Veldpaus en heeft a.s. maandag avond 19.00 overleg met Ledeacker
- Jos is KvK aan het updaten. Bij vereniging heb je bestuur en leden. In een stichting is iedereen
bestuurslid.
- Huberiet: Stelt voor tijdens heisessie ons te beraden op nieuwe kandidaten
- Dhr vd Staak heeft een paar zaken opgeschreven. Vraagt het verschil tussen DR en
bouwteams???? Is er geen OVERLAP? Bouwteams zijn tijdelijke organisaties.
Het valt hem op dat de Gemeente heel veel naar DR delegeert. Waar zijn wethouder en
raadsleden??? De brede inbreng van ieder is top. Hij is heel blij met de Trots SintTunnis
22.10 SLUITING
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