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Notulen: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 3 augustus 2019 19:00 – 20:00 uur 
 
 
Aanwezig:  Jos, Gerard, Marc, René, Inge, Maria, Huberiet, Tonny, Paul 
Afwezig: Mark, Monique, Joep 
 
  
1.  Opening   
2.  Spreekruimte publiek  
      Er is geen publiek  
3.  Vaststellen agenda  
4.  Ingekomen post  

 Landschapspark: brief aan werkgroep gericht. Deze is niet bij Inge terecht gekomen. 
Er is een vergadering gepland op 29/8 en er is een vergadering geweest op 7/8. 
Bij de vergadering van 7/8 is GJ geweest en licht het plan van C. de Bruin toe.  
Deel van het plan valt misschien onder speelruimte plan. Dit nazien. 
Er is nog onduidelijkheid over budget. Dit wordt opgehelderd dinsdag a.s. in de bespreking. 

 Kermis: uitnodiging voor 5 september vergadering van afvaardigingen van de dorpsraden in 
Wapen van Wanroij. Daarna zal PS verslaglegging doen. 
Er wordt geopperd een Winterkermis voor te stellen icm Brink Event. 

 
5.  Notulen openbaar overleg van juli 2019,  
      Geen opmerkingen, worden goedgekeurd.  
  
6.  Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen (de dikgedrukte  
onderwerpen zullen aan de orde komen)  

1.  Woningbouw   
2.  Nieuwsbrief.   
3.  Website/sociale media  

Kijk allen eens naar: Verbeterdebuurt.nl. De buitendienst van de gemeente is erg actief       
            hiermee. Via een app te downloaden op de telefoon en direct iets toevoegen. 

4.  Werven nieuwe leden  
5.  Landschapspark 
6.  Kerstverlichting 
7.  VAB’s  
8.  Duurzaamheid/energie neutraal   
9.  Extra evenementen; 75 bevrijding   
     Planning wordt doorgenomen.  
     DR is uitvoerende partij ism Voor en Door Sint Tunnis. 
     Er is nog lesmateriaal bij M. Mahler beschikbaar waarschijnlijk, Maria gaat hier achteraan. 
     Iedereen geeft uitleg. 
     Er wordt een logo ontworpen/schets en daarna verder uitgewerkt, actie Paul 
     Bij het monument dient ook geluid/podium geregeld te worden? Gezamenlijk geluid inkopen? 
     Communicatie begint bij de dorpsraad van het event. 
10. Nieuwjaar  
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11. Kermis  
12. Vitale Kernen  
       De aanvragen zijn vol en de pot is op. Indienen is gestopt en de afhandeling volgt. 
13. N602 door Gerard 

            Weg zal voorlopig openblijven tot er een besluit genomen wordt hoe nu verder. 
14. Leefbaarheidsfonds.  
       Er zijn geen nieuwe aanvragen binnen gekomen.  
15. Sportraad  
16. Stuurgroep Oelbroeck Aanpassing Brink  
17. Speerpunten/ambitieplan/dorpsraad als vereniging  
 In oktober zal de jaarlijkse Heisessie plaatsvinden waardoor er geen Openbaar overleg is. 
 Dit aangeven in de agenda DR op de website. 
18. Speelgelegenheden in het dorp  

  
7.  Spreekruimte publiek  
     Geen publiek aanwezig 
8.  Rondvraag.  
      Gerard: Info borden langs de N602. Misschien zijn er toch wel mogelijkheden voor. Gerard zal dit  
      voorbereiden voor de volgende vergadering.  
9.  Sluiting  
  
Bijlagen: actielijst, notulen juli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


