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• Woensdag 3 april
 Openbaar overleg dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Woensdag 10 april
 Openbare jaarvergadering dorpsraad 
 MFA Oelbroeck  |  19.15 uur

• Woensdag 1 mei
 Openbaar overleg dorpsraad
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

• Woensdag 5 juni
 Openbaar overleg dorpsraad
 MFA Oelbroeck  |  20.00 uur

info@dorpsraadsinttunnis.nl www.dorpsraadsinttunnis.nl

       Sint Tunnis

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u nog vol 
trots over de plannen van de stuurgroep voor een 
toekomstbestendig Oelbroeck, maar inmiddels 
heeft u in de media volop kunnen lezen dat er een 
impasse dreigt. De dorpsraad betreurt dit uiteraard 
en hoopt dat de partijen spoedig weer met elkaar 
in gesprek zullen gaan. Wij zetten ons in voor de 
leefbaarheid van ons dorp en een toekomstbesten-
dig MFA staat daarom hoog op onze lijst.
In deze derde nieuwsbrief kijken we terug op een 
geweldige nieuwjaarsborrel die meer dan 500 be-
zoekers trok. Mede door het cabaret Iets van NIKS 
kunnen we spreken van een zeer geslaagde mid-
dag. Maar ook de energiebeurs was een topper: 
ruim 500 inwoners hebben zich laten voorlichten 
op het gebied van duurzame investeringen en 
energiebesparing. 
Verder is er goed nieuws te melden omtrent 
de toekenning van de eerste twee 
initiatieven van de Vitale Kernen! 
En uiteraard is er nieuws over de N602 
en stelt een aantal dorpsraadleden 
zich aan u voor.

Tot slot vragen wij uw speciale aandacht voor de
 jaarvergadering van Dorpsraad Sinttunnis. 
Deze wordt gehouden op woensdag 10 april, 
aanvang 19:15 uur in het MFA. We presenteren 
ons fi nancieel jaarverslag en vertellen waar we 
mee bezig zijn. Als speciaal thema deze avond 
hebben we de N602. Financieel gezien is dit het 
grootste project van onze gemeente aller tijden. 
De Heemkundekring zal eerst de rijke historie 
van de N602 presenteren, waarna de werkgroep 
in detail toelicht wat er nog staat te gebeuren. 
Ook is er uitgebreid de mogelijkheid vragen 
te stellen. Bij deze heet ik u alvast van harte 
welkom!

Veel leesplezier,

Van de voorzitter

Trots

Jos van Duren

Colofon
Trots Sint Tunnis is een uitgave van Dorpsraad Sint Tunnis

Realisatie: steRk tekst en vorm  |  Fotografi e leden dorpsraad: Alles is Foto  |  Foto nieuwjaarsborrel: www.tunnis.nl

Agenda

Vitale Kernen

U kunt ons vinden op:
• www.dorpsraadsinttunnis.nl
• www.facebook.com/dorpsraad.sint.anthonis 
• Twitter: Dorpsraad Sint Tunnis @sint_tunnis
• Instagram: dorpsraadsinttunnis

E-mail: info@dorpsraadsinttunnis.nl. 

De eerste twee aanvragen voor de subsidiepot Vitale 
Kernen zijn inmiddels gehonoreerd! Muziekvereniging 
Sint Cecilia ontvangt € 5000,- om de activiteiten in 
het jubileumjaar mede te kunnen fi nancieren. Ook 
Tennisvereniging Sint Tunnis mag rekenen op een 
fi nanciële bijdrage (€ 27.000,-). Dit bedrag zal worden 
gebruikt om de accommodatie te verbeteren en met 
name rolstoelvriendelijk te maken. De adviesraad was 
zeer onder de indruk van de aanvragen en is blij een 

bijdrage te kunnen leveren aan deze initiatieven.
In de volgende nieuwsbrief stellen wij de adviesraad 
nader aan u voor. Maar uiteraard kunt ook alvast een 
kijkje nemen op www.dorpsraadsinttunnis.nl.
Inmiddels loopt de beoordeling van enkele andere 
aanvragen en komt er - volgens de gemeente - 
bovendien nog veel meer aan. Wij zien dit als een 
goede ontwikkeling. U kunt nog altijd een aanvraag 
indienen via de website www.vitalekernen.nl.

Leefbaarheidsfonds
Dorpsraad Sint Tunnis heeft als doel de leefbaarheid 
in het dorp te bevorderen en eigen initiatieven van de 
inwoners te stimuleren. De dorpsraad mag het bedrag 
naar eigen inzicht besteden voor Sint Anthonis. 
Inmiddels zijn in 2019 bedragen beschikbaar gesteld 
voor het monument van het ongeboren kind, het carna-
valsconcert en het Koningsfeest SInttunnis-Ledeacker.
Heeft u een zelf een goed idee, kijk dan op onze website 
voor het aanvraagformulier Leefbaarheidsfonds.



Het moment dat er na Wanroij en Ledeacker ook in Sint 
Anthonis aan de N602 wordt gewerkt, komt snel dichterbij. 
Enerzijds omdat de klok doortikt, anderzijds omdat de 
gemeente Sint Anthonis en aannemer Infrascoop een 
nieuwe planning hebben gemaakt waarbij het werk in 
Sint Anthonis nog dit voorjaar wordt opgepakt. De gemeen-
schappelijke inzet is om voor het einde van het jaar het 
totale project - inclusief de groenaanplant - af te ronden.

Opschaling
De opschaling van het karwei is mogelijk door naast de 
werkploeg die momenteel in Ledeacker aan de slag is, vanaf 
dit voorjaar in Sint Anthonis een tweede ploeg in te schake-
len.  De eerste ploeg in Ledeacker trekt het werk door tot aan 
de parkeerplaats op de hoek Breestraat-Henri Dunantstraat. 
De extra ploeg heeft deze parkeerplaats als vertrekpunt en 
werkt tot het eindpunt van het traject bij de turborotonde. 
De ploeg die in Ledeacker nu ter hoogte van de kerk aan het 
werk is, gaat hier onveranderd mee door. Naast nieuw straat-

werk wordt hier ook een nieuw hemelwaterriool aangelegd. 
Volgens de planning is deze ploeg aan het begin van de 
bouwvak (22 juli) bijna gevorderd tot het restaurant ‘Tussen 
Harrie en Toon’ (voorheen Oele Tôns). Na de bouwvak trekt 
deze ploeg het werk naadloos door in Sint Anthonis tot aan 
de parkeerplaats naast autobedrijf Van de Weem. Dit is het 
eindpunt van het hemelwaterriool.

Sint Anthonis
De parkeerplaats naast het autobedrijf is juist gekozen als 
beginpunt van de tweede werkploeg, die vervolgens in de 
richting werkt van de turborotonde, het eindpunt van het 
infrastructurele project. Omdat op dit deel van de N602 geen 
hemelwaterriool komt te liggen en alleen de bestrating wordt 
vernieuwd, kan deze werkploeg ‘meters maken’. In deze fase 
krijgt ook de ‘Brinkstraat’ - de weg tussen de Brink en het ge-
meentehuis - een nieuwe gebruikersvriendelijke bestrating. 

Lees verder op de volgende pagina.

Drukbezochte energiebeurs
De ambitie van de Gemeente Sint Anthonis is om in 2035 energie-
neutraal te zijn. De dorpsraden zijn gevraagd dit streven te 
ondersteunen. Dorpsraad Sint Tunnis heeft hiertoe een werk-
groep Duurzaamheid opgericht die zich tot nu toe vooral heeft 
beziggehouden met het organiseren van een energiebeurs en 
het tot stand brengen van een collectief zonnedak.
De energiebeurs hebben we inmiddels achter de rug en we 
kijken terug op een zeer succesvolle middag. De deelnemers en 
de circa 500 bezoekers waren erg tevreden. Ongeveer 20 mensen 
hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het collectieve 
zonnedak en dat is voor ons een goede basis om mee verder te 
kunnen gaan. Ondanks de tegenslag van de tekortkoming van 
capaciteit van het stroomnetwerk, zijn we toch positief over de 
mogelijkheden van een kleinschalige aanpak.

Dorpsraad Sint Tunnis bestaat op dit moment uit tien leden. In elke nieuwsbrief stelt een aantal leden zich nader aan u voor. 
In deze nieuwsbrief zijn dat Inge van den Berg-Loeff , Paul Sommers en René Teunissen.

Inge van den Berg-Loeff
Aandachtsgebied: Infrastructuurprojecten

“Geboren en getogen in Nijmegen, maar inmiddels alweer ruim 40 jaar woonachtig in Sinttunnis. 
Ik geniet van het landelijke leven en elke vriendelijke begroeting. Ik heb bij diverse bedrijven 
gewerkt op secretarieel vlak en vanuit mijn interesse als echt ‘mensen-mens’ zet ik mij graag in 
voor de Sinttunnisse gemeenschap. Zitting nemen in de dorpsraad was voor mij dan ook een 
logische stap. Ik houd me hier vooral bezig met de infrastructuurprojecten.”

Paul Sommers
Aandachtsgebieden: Duurzaamheidsprojecten en Ondernemers

“Geboren bij de buren in het Leker, maar nu woonachtig in Sinttunnis. 
Druk met ons installatiebedrijf, maar toch vind ik tijd om mij in te zetten 
voor ons mooie Brinkdorp. Ik houd mij in de dorpsraad bezig met de 
nieuwe kerstverlichting en de duurzaamheidsprojecten. Tevens kom ik op 
voor de belangen van de lokale ondernemers. Ik hoop door mijn inzet ook 
nieuwe vrijwilligers voor ons dorp te mobiliseren en enthousiasmeren.”

René Teunissen
Aandachtsgebieden: Communicatie, Leefbaarheidsfonds, Vitale Kernen

“Geboren in Boxmeer, maar al op jonge leeftijd verhuisd naar Sinttunnis. Techniek is 
mijn achtergrond. Ik zet mij graag in om de ambities van de dorpsraad waar te maken. 
Ik denk dat communicatie en samenwerking daarbij cruciaal is. ‘Garen op de klos’ is 
mijn motto. Ik houd mij dan ook actief bezig met onze nieuwsbrief, de website en 
onze aanwezigheid op sociale media. Maar ook het Leefbaarheidsfonds en de Vitale 
Kernen horen bij mijn aandachtsgebieden.”

Wie zijn wij?

Vervolg van de vorige pagina.

Op het moment dat de eerste ploeg haar eindpunt bereikt, 
is de tweede ploeg volgens planning bij de turborotonde. 
Dan kunnen op verschillende plaatsen langs het traject perken 
worden ingericht, bomen en struiken worden geplant, banken 
en ander straatmeubilair worden geplaatst.

Als eerste onderdeel van de werkzaamheden werden op 
23 februari in de Dokter Verbeecklaan twee eiken geveld 
(voor aanleg fi ets- en voetpad) en aan de Breestraat enkele 
bomen gekapt in de randzone van de parkeerplaats van 
MFA Oelbroeck. Dit om ruimte te maken voor de nieuwe inrit 
naar Oelbroeck die aan de Breestraat komt te liggen.

Korte omleidingen
Het plan van de aannemer is om in Sint Anthonis te gaan 
werken met kleine werkvakken en korte omleidingen, om zo de 
overlast voor aanwonenden, winkels en zaken tot een minimum 
te beperken. Korte omleidingen zijn hier mogelijk vanwege de 
vele zijwegen van de N602 in het dorp. In de nieuwe planning 
wordt ook rekening gehouden met grote evenementen die 
plaatsvinden, zoals het Pinkstervolleybaltoernooi met Pinkster-
party en de zomerkermis. Tijdens de bouwvak - van 22 juli tot en 
met 9 augustus - wordt de N602 volledig opengesteld.

Voor actuele informatie over de werkzaamheden aan de N602, 
omleidingen en bereikbaarheid:  www.sintanthonis.nl/n602.

Onze activiteiten

Geslaagde nieuwjaarsborrel
We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle 
nieuwjaarsborrel! We zijn trots op:
• een bomvolle zaal;
• een weergaloos cabaret Iets van NIKS;
• alle vrijwilligers van het MFA;
• alle bezoekers die enorm genoten hebben.

We kunnen nu dan ook al zeggen dat we volgend jaar 
op dezelfde manier het nieuwe jaar in zullen luiden. 
U bent bij deze alvast uitgenodigd!

Cabaretgroep Iets van Niks.

Werk aan N602 in Sint Anthonis staat voor de deur


