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Agenda: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 5 september 2018 
 
Aanwezig:  - René, Jan, Maria, Inge, Huberiet, Paul, Tonny, Monique 
 
Afwezig: - Jos, Mark, Gerard. 
 
 

1. Opening  
Welkom door vervangend voorzitter René. 

2. Spreekruimte publiek 
Geen publiek aanwezig. 

3. Vaststellen agenda 
De volgorde en werkwijze worden vastgesteld. 

4. Notulen openbaar overleg van 4 juli 2018 
       Een aantal puntjes wordt gecorrigeerd. 

Energiebeurs 30 sept wordt voorlopig geparkeerd. (Besluit). Dit moet in de nieuwsbrief 
gecorrigeerd worden. 

5. Actie- en aandachtsvelden lijst (nieuwe lay-out)  
1. Werving nieuwe leden. Henny L gaat worden benaderd door Huberiet of gaat met 

ons contact opnemen. Hij zou mogelijk iets willen doen voor de dorpsraad. 
2. Nieuwsbrief. Voorstel van Rene om met de eerste nieuws brief nog niet naar de krant 

te gaan. We wachten eerst de reacties af op de eerste versie om bij de volgende 
eventueel actie te ondernemen. 

3. Kerstverlichting. Deze kan eigenlijk gewoon worden opgehangen, omdat de N602 
vertraagd is. Rini A zou hierbij een rol kunnen hebben (ook bij de boomverlichting 
voor het gemeentehuis). René biedt zich ook aan. Paul heeft het idee om er een 
gebeuren van te maken. Besluit; René en Paul gaan zich erover buigen; met hulp van 
Rini en Gerard. 

4. VABS; er is een bijeenkomst geweest. 
5. Duurzaamheid/energieneutraal. Energiebeurs is vooralsnog uitgesteld. (Besluit) We 

zijn nog altijd op zoek naar collectief dak. Het gaat waarschijnlijk een samenwerking 
met andere dorpen worden. 

6. Nieuwjaar. De nieuwjaarsbijeenkomst wordt opgestart. 
7. Kermis. Iedereen denkt na over wie dit onderwerp gaat overnemen van Gerard.  
8. Groenstructuren.  Bij dit aandachtsveld wordt het landschapspark als onderdeel 

bijgevoegd. 
9. Sportraad. Maria heeft overleg gehad met Jos. Morgen is er overleg met Jos H van de 

sportraad. 
10. Stuurgroep Oelbroeck. De laatste bijeenkomst volgt binnenkort. Mark is daarbij 

aanwezig. Wanneer alles wordt goedgekeurd gaan de plannen naar de gemeente. 
11. Kiosk. Jan geeft aan dat het plan is om volgend jaar zomer te starten. De dorpsraad 

neemt geen deel meer aan dit aandachtsveld. De kiosk zal aangemeld worden als 
initiatief bij de Vitale Kernen. 
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6. Speerpunten  
Om van beleidsspeerpunten naar concrete acties gaan, wordt besloten om de speerpunten op de 
actielijst te zetten. Op deze manier kunnen speerpunten besproken worden op een vergadering. 
(Besluit) 
 Speerpunt 2; meer reuring in dorp; 

We kunnen dit realiseren door o.a. het ondersteunen van de kermis, het landschapspark, de 
zomerfeesten en de horeca (idee van Paul een dorpscafé dat openstaat voor privé feestjes en 
openbaar. Gerund door lokale aandeelhouders.) 

 Speerpunt 3; ondernemers;  
Bedrijven kunnen zich heel moeilijk vestigen in Sint Tunnis. Vinden we het erg dat we een 
woondorp zijn en geen werkdorp?   

 Speerpunt 4; gemeentelijke herindeling: 
We moeten in overleg/samenwerken met andere dorpsraden over dit speerpunt. Actiepunt 

 Speerpunt 5; duurzaamheid. 
7. Zie eerste aanzet Jongerenarena/ panel ,  
Via een dit concept willen we te weten komen welke ideeën de jongeren hebben, wat missen ze en 
wat hebben ze nodig om in Sint Tunnis te kunnen wonen. Een goede gespreksleider lijkt ons 
noodzakelijk. Het idee is om te gaan werken met een model; eerst in groepjes van vier jongeren 
kernpunten bepalen en op papier zetten. Dan het belangrijkste eruit halen met zijn vieren. 
Vervolgens in grote groep delen welke speerpunten daaruit komen.  Het zouden op deze manier dus 
meerdere evenementen moeten zijn. 
Leeftijd van de jongeren willen we ophogen tot 35. Zij kunnen inbrengen wat ze gemist hebben. 
Kleine groepjes is veilig voor iedereen.  Wie weet nog namen van jongeren? Ze mogen ook van 
buiten Sint Tunnis komen; jongeren die niet hier kunnen komen wonen maar wel zouden willen 
bijvoorbeeld.  Let op diversiteit. Maria houdt ons op de hoogte hoe het gaat; de volgende 
vergadering (oktober) wordt anders wat ver weg.  
Maandag is er overleg met Didi en Maria. 
8. Nieuws vanuit de werkgroepen 

- Leefbaarheidsfonds ; we moeten goed kunnen onderbouwen wie wat en waarom krijgt. 
Daarom zijn er wat aanpassingen (zie huishoudelijk regelement en website over lbf). 

- Buurtpreventie; wat kunnen/gaan wij hier nog meer aan doen?  
Wordt in de nieuwsbrief december meegenomen. Er komt nog een info avond georganiseerd 
door gemeente.  

- Landschapspark; Inge is in het landschapspark geweest en het valt haar op dat er weinig 
mensen zijn.  Inge gaat proberen er beweging in te krijgen. Zij gaat naar een bijeenkomst. 

- Speelveldje Beekstraat (pas in september)/ Pannaveldje DSV komt waarschijnlijk uit pot VK.  
- N602 einddatum bouwvak 2019       
- Energie collectief  

Alles wordt even geparkeerd. 
9. Spreekruimte publiek 

- 
10. Rondvraag 

Monique; de agenda van de volgende vergadering via de actielijst laten lopen, want nu gaat alles 
dubbelop en heen en weer. Voorstel is om er een nummering bij de actielijst erbij te zetten en in 
de volgende agenda van tevoren aan te geven op welke punten we willen focussen. (Besluit) 
Jan krijgt het laatste woord; dit is echt de laatste keer dat hij bij een vergadering aanwezig is. Hij 
geeft een compliment aan de nieuwe dorpsraad voor hoe men aan de gang is. Veel succes 
gewenst.  
 

Sluiting 21:30 uur. 


