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Agenda: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 3 april 2019 
 
Aanwezig:  Jos, Huberiet, Gerard, Inge, Mark, René, Paul, Tonny 
Afwezig: Maria, Marc, Joep, Monique 
 
 

1. Opening 
Opening door Jos  

2. Spreekruimte publiek 
- 

3. Vaststellen agenda 
Voorgesteld agenda behoeft geen aanpassingen. 

4. Presentatie gemeente Dorpsontwikkelingsplannen Sint Anthonis 
Presentatie door Marc H. Doel is hoe kunnen we de gemeente het best voorbereiden op de 
fusie. Wat zijn onze sterke en zwakke punten. Wat moeten/kunnen we nog verbeteren voor 
de fusie en hoe zou dit dan moeten. 
Hiervoor is een vierstappen plan ontwikkeld door Marc, bestaande uit: 
 Vitale kernen 
 Dorpsontwikkelingsplan 
 Dorpsinvesteringsplan 
 Kernendemocratie 
Het complete proces wordt gestuurd door Marc. Vanuit de gemeente zal er een werkgroep 
zijn, bestaande uit Marc, Tiny Strik en een nog ander te bepalen persoon van de gemeente, 
die zich voornamelijk met het proces zal bezighouden. 
Moet afgerond zijn eind 2020. 
Marc kan nog niet aangeven hoe de raad structureel geïnformeerd blijft. 
Per dorp wil men een groep van 20 personen samenstellen (met diverse achtergronden) om 
ondersteuning aan het proces te geven. 
Aan dorpsraad wordt gevraagd met namen te komen voor deze groep. ½ mei wordt als eind 
datum genoemd. 
Na afloop korte interne discussie. 
Enerzijds kwam het geheel als erg ambitieus over, misschien wel te hoog gegrepen. 
Anderzijds, dit is nou juist iets waar de dorpsraad zich met bezig wil houden. Dus we 
moeten/willen mee doen. 
Besluit: 17 april extra overleg over lijst van 20 personen (19.30/20.30) 
Verzoek aan één ieder al vast na te denken over namen. 
 

5. Inkomen post 
 28/3 Gemeente; conceptbeleidsplan evenementen vergunningen. Dit conceptbeleidsplan 

wordt ter kennisgeving aanvaard. Het is niet aan de dorpsraad om hierop te reageren, 
maar aan de directbetrokkenen 

 29/3 Lars W ; stichting voor en door Sinttunnis. Positief initiatief. Dorpsraad zal de 
stichting promoten op facebook, twitter, Instagram en op de website. 

6. Notulen openbaar overleg van 6 maart 2019 
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Een aantal kleine punten wordt aangepast 
7. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen (de vetgedrukte 

onderwerpen staan op de agenda) 
1. Woningbouw 
2. Nieuwsbrief 
3. Website/sociale media 
4. Werven nieuwe leden 
5. A. landschapspark B. groenstructuren 
6. Kerstverlichting 
7. VAB’s 
8. Duurzaamheid/energie neutraal    (Jos) 

Ondernemers worden nu door de duurzaamheid commissie benaderd voor 200 
panelen op dak. (Dit is dan ongeveer een vergoeding van 500 € per jaar) We zien niet 
veel animo. 
De commissie stuurt een mail naar de 21 geïnteresseerde (aangemeld op de energie 
beurs) over stand van zaken. 

9. Extra evenementen; 75 jaar bevrijding   (Inge/Maria/Tonny/Jos) 
Alle dorpsraden in de gemeente Sint Anthonis zijn benaderd, maar er is weinig 
animo. Besluit is om door te gaan, maar dan alleen in Sint Tunnis. 
20 april gesprek met gemeente. Voorstel wordt: 
 ’s Middags sportevenement/ wandeltocht. 
 Daarna officieel gedeelte met o.a. decoratie overhandiging kolonel Silvertop. Het 

kan zijn dat hierbij ook afgevaardigden uit de gemeente Antwerpen bij aanwezig 
zullen zijn. 

 ’s Avonds voor de jeugd, waarvoor stichting “voor en door Sint Tunnis” de regie 
krijgt. 

Verzoek aan één ieder om de agenda op 28 september vrij te houden 
10. Buurtpreventie 
11. Nieuwjaar 
12. Kermis        (Paul/Gerard) 

Door enkele inwoners van Stevensbeek is een brief ingediend aan de gemeente voor 
structurele subsidie. Besluit: De dorpsraad wil hier niet in mee gaan.  
Er is 1 of 2 maal per jaar een gesprek met exploitanten en dorpsraden. Wij 
verwachten dat deelnemers van dit gesprek als eerste eventuele acties in gang 
zetten. Na de kermis gaan we in overleg (Gerard). 

13. Vitale kernen 
14. N602 
15. Leefbaarheidsfonds 
16. Sportraad 
17. Stuurgroep Oelbroeck komt in het besloten overleg aan de orde 
18. Aanpassing Brink 
19. Speerpunten/ambitieplan 
20. Speelgelegenheden in het dorp 

8. Spreekruimte publiek 
- 

9. Rondvraag 
René: verzoek aan één ieder om op 10 april (jaarvergadering) om op tijd aanwezig te zijn. Dit 
is 19.00 uur. 
Inge: Is de subsidie van 20.000€ voor het landschapspark binnen. Antwoord Tonny, nee niet 
binnen. 

10. Sluiting 
Bijlagen: actielijst 


