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Datum: Woensdag 22 februari 2023 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: 
Afwezig:  
Bezoekers: 
Notulist: Henk Schreurs 
 
 

1. Presentatie door Juliette van der Stap (Sociom) over de Voorzorgcirkels) 20 min. 
2. Opening en vaststellen agenda 

Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig belang? 
 

3. Ingekomen post, mededelingen en vragen: 
a. Bevrijdingsfeest LvC 5 mei 2025 add 
b. Nieuwe werkgroep; positieve gezondheid, zie mail Ben Franssen 
c. Nieuwe subsidieregeling dorpsraden 

 
4. Notulen vorige bijeenkomst 

 
 

5. Vaste agendapunten 
a. WIU Werk In Uitvoering 

Zie overzicht bijlage WK-lijst Sint Tunnis 2023 versie 3.1 ( 
b. WDR-en wijk- en dorpsraden (Kernendemocratie) 

 
 

6. Overig 
a. Competenties nieuwe leden DB          Hanny, Frans, Didi 
b. Inloopmomenten jongerenwerker Sociom    Hanny 
c. Verslag overleg speelveld/park Kleine Beekstraat   Henk 
d. Verdeling kapitaal Welzijnsorganisatie     Jos / Allen 
e. Organisatie Kerstmarkt 2023      Jos 
f. Voorstel verdeling welzijnsorganisatie middelen   Jos 
g. Wielerronde van Sint Tunnis en Dag van het paard   Jos 

 
7. Rondvraag en sluiting 
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Add 2a 

Beste wijk- en dorpsraden,  

In de gemeente Land van Cuijk is een comité herdenking en bevrijding Land van Cuijk ingesteld, dat 
nadenkt over de toekomst van herdenken en vrijheid vieren. In het comité zitten vertegenwoordigers uit de 
voormalige gemeenten. Ondergetekende is gevraagd dit comité voor te zitten.  

We hebben geïnventariseerd hoe men aankijkt tegen een gezamenlijke dodenherdenking binnen het Land 
van Cuijk. Gebleken is dat toch elke kern binnen het Land van Cuijk afzonderlijk zijn eigen gesneuvelden wil 
herdenken, ieder op geheel eigen wijze. Uiteraard wordt deze zienswijze volledig gerespecteerd.  

De commissie onderzoekt ook de mogelijkheden tot viering van een gezamenlijk bevrijdingsfeest. Elk jaar 
op 5 mei vieren wij in Nederland onze bevrijding. In vrijheid en vrede te leven is voorwaar geen 
vanzelfsprekendheid. Een gezamenlijk bevrijdingsfeest in het Land van Cuijk vergt natuurlijk een goede 
voorbereiding. Gekozen is om 5 mei 2025 (de landelijke viering van 80 jaar bevrijding) als uitgangspunt 
hiervoor te nemen. De commissie denkt aan een centrale activiteit binnen het Land van Cuijk en dan met 
name gericht op de jeugd als doelgroep. Hoe kunnen we inwoners ertoe bewegen op 5 mei 2025 binnen 
onze gemeentegrenzen samen vrijheid te vieren?  

De aftrap voor een goede voorbereiding gaat gepaard met het formeren van een enthousiaste groep van 
vrijwilligers die hiervoor enige tijd vrij willen maken. En het gaat dan niet persé om u als lid van de wijk- of 
dorpsraad. Misschien kent u binnen uw wijk of dorp wel een aantal enthousiaste mensen die hiervoor iets 
zouden kunnen betekenen of hierover in de aanvangsfase mee willen denken?  

De werkgroep kan het enorm waarderen wanneer u binnen uw kringen in uw eigen kernen uw oor te 
luisteren legt en personen voordraagt om mee te denken over een geweldig bevrijdingsfeest op 5 mei 
2025. Reacties hieromtrent kunt u richten aan kabinet@landvancuijk.nl .  

Wij horen graag van u!  

Namens het comité́ herdenking en bevrijding Land van Cuijk Karel van Soest, voorzitter  

Toelichting agendapunt 3e 
 
Het voorstel dat er nu ligt is: 
Jaarlijks €3000,- voor dorpsraad tbv reguliere kosten 
+ 
Jaarlijks €2500,- voor dorpsraad tbv kleine initiatieven 
+ 
Jaarlijks €7500,- voor inwoners in elk dorp/wijk om initiatieven te starten (dit kan worden 
aangevraagd bij de ambtenaar) 
 
Toelichting agendapunt 5f 
 
We hebben vanuit het DOP/DIP een bedrag gereserveerd staan voor de welzijnsorganisatie. In Sint Tunnis 
zijn 4 verschillende partijen actief om in het kader van welzijn en leefbaarheid dingen te organiseren, we 
praten dan over meerdere verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen. 
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Die 4 partijen (Dorpsraad, Programmaraad, Brinkiosk en Samen Sint Anthonis) kunnen m.i. aanspraak 
maken op die gelden. Verdelen en hen daarmee steunen is ons bespreekpunt. 
Vervolgens moet er een ‘welzijns-overleg’ komen, zodat die 4 hun activiteiten en agenda’s op elkaar 
afstemmen.  
 
 
 


