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 Verslag OO: Woensdag 4 december 2019 
Aanwezig: Jos, Tonny, René, Huberiet, Joep, 
Monique, Maria, Inge, Paul en Gerard  
Afgemeld: Mark van Erp, Marc Thijssen. 

 
Punt Omschrijving Actie 
   
1. Opening De voorzitter opent de vergadering.  
2. Spreekruimte 
Publiek 

Harrie van Heijster en mevr. José Haggenburg. en dhr. 
Harry Flaton. 
komen inspreken namens de Kunstzomer, om een 
project toe te lichten. 
Kunstzomer is opgericht 2015. Tot 2015 vond de 
Kunstkring plaats in het gemeente huis. 
Kunstkring is gestopt, Kunstzomer heeft de ruimte voor 
nieuw project (2 jaarlijks) gebruikt. 
1e maal Kunstkring vond plaats in de voormalige Bieb 
gedurende 5 weken. Er kwamen 600 bezoekers.  
In 2017 2e project. Toen in de panden van Erp en 
Schaapsschuur. (150 bezoekers waarschijnlijk vanwege 
het slechte weer).  
Vanuit Kunstkring zijn er 3 vragen aan de Dorpsraad: 

- Idee in zijn algemeenheid, dit jaar Brink/ 
gemeentehuis op 20 en 21 juni (ism Nacht van 
Goei Leven) 

- Thema. 
- Ondersteuning financieel en bemensing> 
Hebben veel mensen nodig. (Suppoosten Plsmns 20) 
Euro’s zijn aangevraagd via fondsen VSB.  

Dorpsraad kan eventueel hulp bieden met publicaties.  
Overige Reactie vanuit Dorpsraad zal gemaild worden 
naar Harrie van Heijster. 
Kunstkring kijkt over grenzen, ook buiten Sinttunnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos 

3. Vaststellen 
Agenda 

Agenda is akkoord. 
Aanvulling: Afscheid van secretaris Monique wegens 
verhuizing over de dorpsgrens. 

 

4. Ingekomen post  
/Belangrijke data 

A. Mail: aanvraag plaatsen kapelletje 
Landschapspark van Harrie Peeters en bijdrage € 
250,= (17/12 a.s. vergadering LSP)  

 
 
Jos 
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B. Data: 
19/12/2019 bijeenkomst groep van 20  
23/01/2020 voorstel tot Jaarvergadering???? 
Mogelijke onderwerpen 

- Jaarrekening.  
- Woningbouw 
- Presentatie plannen DOP/DIP aan alle inwoners. 

 
 
 

5. Notulen OO  
November 2019 

Deze zijn per mail verzonden d.d. 24-11-2019 en 
worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
  

6. Actie- en 
aandachtsvelden 
lijst 

6.1 Nieuwsbrief:    
Deze wordt opgehaald bij Rene en 17/12 worden ze 
verspreid.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst.   
Stephan Teunissen fotograaf vragen 1/1 
 
6.4 Kerstverlichting TOP! We proberen voor dit jaar nog 
10 st. bij te kopen en bij winkels op te hangen. Waar de 
lantaarnpalen hiervoor geschikt zijn.  
Jos zal deze ophalen in Friesland.  
Kol. Silvertop en Peter Zuidstraat kunnen lampen 
hangen, in de Molenstraat kan niet ivm steunen en 
korte lantaarnpalen. 
 
6.7 DOP/DIP  
Bijeenkomst gemeentehuis: onderwerp Woningbouw 
was ingepland bij niet de juiste wethouder.  
Alle 7 dorpsraden hebben het onderwerp woningbouw 
op hun plannen staan. 
Wethouder Rob Poel is van DorpsInvesteringsPlan.  
Ledeacker is bezig met plannen centrumplan. 
Besluitvorming wordt volgens gemeente ergens voor 
zomervakantie. 
Tiny Strik en Mark Hendriks zijn vanuit gemeente 
betrokken. 
 
Speerpunten vanuit G20: 

I. Imago/vermarkten SintTunnis: 
Evenementenagenda, (domeinnaam is 
geregistreerd) kwartaalblad naar maandblad. 
Start redactie 6 pers. (Henny Lenkens, Rian 
Weemen, Ellen v.d. Berg, Hella Kuipers, 

Rene 
 
 
 
Jos 
 
 
 
 
René 
Jos 
Tonny 
 
 
 
  
 
 
 
 
Jos 
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Ronald Korsten, Judith Driessen en Monique, 
Rene en Jos hebben toegezegd).  Kosten 4-
500 euro per maand.  

Moet een marketingplan/visie onder komen hangen ook 
vwb info borden MFA. Inventariseren waar krachten en 
manco’s van deze club mensen liggen.  
 
II. Vrijwilligers en Verenigingen: Er is 14 december een 
bijeenkomst geweest met een goede opkomst (50 pers.) 
Wendy Huijbers was dagvoorzitter. Joep zal haar verslag 
ontvangen en een samenvatting zal door gestuurd 
worden naar alle aanwezigen van die avond. 
 
III. Entree en uitstraling Dorp N602 
Ontwerp bij Tars.  De vraag van Gerard was niet helder 
bij Jan Pieter. Volgende week komt blauwdruk.  
 
IV. Bruisende Brink:  
Vitale Kernen, Kiosk is goedgekeurd. 
Een Beheer commissie heeft doorslag gegeven. 
Gemeenteraad moet keuze van Vitale Kernen 
goedkeuren, dan zal € 175000,- beschikbaar komen. 
Vanuit Dorpsraad zal Paul deelnemen.  
  
V. Evenementenagenda: Zijn al 3 mensen met bezig.  
(Zie punt 1. ) 
 
VI. Woningbouw jongeren: (Zie ook Artikel 
Gelderlander 3/12/19) informatieavond organiseren. 
 
VII. MFC Oelbroeck/Inventaris 
Er is een tekort. Men wil een beroep doen op DOP. 
Jos heeft begrepen dat er grotere bedragen 
aangevraagd zijn bij DIP. (Stevensbeek, evenementen 
terrein groot bedrag, Landhorst groot bedrag). 

 
 
 
 
 
 
 
Joep 
 
 
 
 
 
Gerard 
 
 
 
 
 
Jos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos  

7. 
Nieuwjaarsborrel 

 Draaiboek is separaat per mail aangeleverd. 
Gesprek met NIKS is geweest.  
. meer stoelen 
. geluid naar achter 
. meer kapstokken.  
Vervolg gesprek WOE 11 dec. uur  
 

Huberiet zal 
draaiboek 
actualiseren. 
 
Huberiet/Jos 
van 
Raaij/Marjo 
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NIKS zal communiceren in Huis aan Huis krant.  

 
Huberiet 
vraagt kosten 
na.  

8. Kermis 
Stand van zaken 

16/12 komt een belangrijke bespreking van 7 
dorpsraden en Kermisgekken, daarna zal info openbaar 
worden.  

Paul 
 

9. Vitale kernen 1 aanvraag is beoordeeld.  BrinKiosk is goedgekeurd.  
LSP: Vraagt Jos na bij Tiny Strik en koppelt eea terug. 

Jos 
Jos 

10. N602 Harold Gommans, Wilfred en wethouder Bellemakers, 
Newae hebben samen met Gerard afspraak. 
16 dec. Alle uitslagen van de meting/onderzoeken 
worden in dit gesprek meegenomen. 

Gerard 

11. Leefbaarheid 
fonds 

Geen nieuws  
 

12. Dorpsraad S/V Dorpsraad als vereniging/Stichting 
Terugkoppeling plattelandsparlement 
Deze dag was goed georganiseerd, er waren 3 
Kamerleden.  
Interessante discussies ontstonden met andere 
dorpsraden. 
Bijv. Westerbeek is actieve dorpsraad. 
Lezing, wat is nou Dorpsraad? 
Hele dag gaf veel stof tot nadenken. 
Rechtsvormen werden heel kort aangestipt. 
Hamvraag was: Wat voor organisatie wil je zijn? 
Er werd gevraagd naar doelen van Dorpsraden?  

- Representatief (van oorsprong) 
- Adviserend 
- Laatste jaren bijgekomen: Activerende rol en 

verbindende rol. Langzamerhand richt DR zich 
op bewoners, meer dan representerende rol. 
Moet je claimen als DR dat je namens bevolking 
zit? Nee DR zijn activerende leden.  De vraag is 
wat je er mee wint om namens bevolking te 
zitten? 

Hoe zien de gemeentes dan deze nieuwe rol van 
Dorpsraden LvC? DR zit er niet voor gemeente raden 
maar namens bevolking.  
Doel van de wethouder is komend jaar bij iedere DR op 
bezoek te komen en te inventariseren. 
 

Joep 
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Visie meenemen of DR Stichting/Vereniging naar 
vergadering bezoek wethouder vanuit Boxmeer,  Bauke 
de Bruin van Vught  

Joep/T.z.t. 
agenda 

13. Rondvraag - Vraag Oranje Cie: Kan flyer mee TZT met verspreiding 
nieuwsbrief?  
Besluit DR: Separate folders worden NIET met 
TrotsSintTunnis verspreid. (Rene zal tekst zetten in 
nieuwsbrief) 
- Paul: heeft informatie ontvangen Coaching. Is dit 
eventueel een idee voor de diverse Dorpsraden een  
idee? Paul zal betreffende info doormailen.   
- Rene: ieder paar kranten mee 
- Brouwplaats? Middels  crowdfunding startkapitaal.  
- Tonny: Verpaupering dorp. Idee foto’s oud Sinttunnis 
op lege panden plakken? 
- Gerard: Zal de grote KerstBoom op de Brink bij 
gemeentehuis stekkeren (Inpluggen bij gemeente) 

 
 
BESLUIT 
 
 
 
Paul 
 
 
Jos vraagt na 
 
 
 
Gerard. 

14. Sluiting 22.30 uur.  
   
   

 
 

 

DATA Omschrijving Wie gaat/ 
verantwoordelijk 

2019-12-02 
 Januari 

2020 

Locatie MFA  
Verzet naar januari 2020: Presentatie aan inwoners van de 
uitkomsten G20 

 

2020-01-23 Locatie MFA 
Jaarvergadering Dorpsraad. 

 

2020-02-05 Locatie MFA 
Openbaar overleg Dorpsraad 

 

2020-02-22/23/24 Locatie Brink 
Carnaval Brouwplaats Brink 

 

2020-03-04 Locatie MFA 
Openbaar overleg Dorpsraad 

 

 


