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Datum: 27 juli 2022 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: Jos, Emiel, Peter, Pien, Maria, Frans, Didi, Henk, René, Hanny 
Afwezig: Tonny,  
Notulist: René 
Gasten: Sjors van Elst, Jan van Riet 
 
 

• Opening en vaststellen agenda 
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig 
belang. 
 

• Ingekomen post, mededelingen en vragen: 
a. Mail Wendy van Duijnhoven add & bijlage: Pien neemt contact op met 

Wendy om eventueel gezamenlijk de gemeente te benaderen over wat 
nog mogelijk is en ook over wat reëel is. 

b. Mail energiecafé (zie bijlage), Emiel gaat met ze in gesprek 
c. Mail gemeentelijke onderscheidingen (zie bijlage) 
d. Mail gelukkig land van Cuijk (zie bijlage) => Stukje klaarzetten voor de 

Trots van september, actie René 
e. Mail postcodeloterijbuurtfonds add 
f. Mail ideeën en wensen sociale veiligheid Land van Cuijk 
g. Mail kernendemocratie add & presentatie als bijlage [René] 

Kernen CV is afgerond, Ateliesessie is er nu bij gekomen en bedoeld 
om vooral samenwerkingsconvenant met de gemeente op papier te 
gaan krijgen. Is bijna voltooid. Hoe kernendemocratie verder uitgerold 
gaat worden is nog onduidelijk, maar veel nieuwe initiatieven van de 
gemeente liggen al wel in lijn met kernendemocratie. 

h. Mail dorps- en wijkradenbijeenkomsten add 
i. Mail R Tilanus add, Hanny zal doorgeven dat het naar de Peelkant 

(Buurtvereniging de Leugenstert) kan. 
j. Voortgang Samen platforms [Hanny] 

Voortzetting voorlopig voor 1 jaar geregeld. (jun 2023) Dit jaar wil de 
gemeente gebruiken om strategie ten aanzien van digitale platformen 
te bepalen. 
 

• Notulen vorige bijeenkomst 
Geen opmerkingen, notulen van mei worden goedgekeurd. 
 
 

• Overig 
a. Commissies/werkgroepen [René] 
• Welke commissies, cq werkgroepen hebben we nu. 
• Wie zitten erin. 
• Wat is het doel van de commissie cq werkgroep. 
19 commissies/werkgroepen zijn er. Op de website staan er op dit moment 
11 vermeld. Op Heisessie gaan we hier ruim aandacht aanbesteden. 
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b. Bouwweek: Voorbereidingen lopen goed. Circa 100 Vrijwilligers, circa 
180 kinderen, aanmelding is gesloten. Voor Oekraïense kinderen zal 
uitzondering gemaakt worden.    
 

• Speerpunten Dorpsraad: 
a. Klaar voor de toekomst: 

i. Servicebureau verenigingen 
• Kapstokstichting 

Is in oprichtingsfase. Het goed regelen van 
verantwoordelijk is het lastige punt. Bezoek aan de 
notaris zal gedaan worden voor meer informatie. 
Bemensen is van latere orde. 
Kapstok bemoeit zich niet inhoudelijk met activiteiten.   

• Hobbycentrum Sint Anthonis 
Ruimte Is compleet ingericht. Per 1 september start. 
Eigenbijdrage is bepaald. € 2,50/per dag deel 
6 tot 8 dagdelen per week is de verwachting tijdens de 
opstart. 

b. Senioren: 
i. Welzijnsorganisatie oprichting, nieuw concept 

Primair bedoeld om welzijn in dorp te bevorderen. 
Belangrijk is dat er ook mensen in komen die ervaring 
hebben in de zorg & welzijn.   
Het wordt een organisatie om activiteiten te creëren.  
Oelbroeck zal thuisbasis zijn. 

 
c. Levendig dorp 

i. Bruisende Brink. 
• Terugblik kermisweekend. 

Groot succes, positieve feedback. Het gratis karakter gaf 
ook een lage drempel om te komen. Misschien nog een 
idee om voor de allerkleinste nog iets meer te regelen. 

• Kiosk nieuws 
Per 1 september komt er nieuw bestuur met ook 2 nieuwe 
commissies. 
o Commissie Beheer 
o Commissie om Activiteiten mee te gaan organiseren 

• Kerstmarkt 2022, overleg geweest met initiatiefnemers 
Zij zijn opzoek naar. 

o Vrijwilligers 
o Geld 

Actie Dorpsraad: we overleggen met Brink Team en 
wachten op uitnodiging, begroting, en plan de campagne 
van de initiatiefnemers 
 

d. Overige onderwerpen 
i. Ateliersessie met de gemeente.  

Is geweest en vooral bedoeld om samenwerkingsconvenant met 
de gemeente op papier te gaan krijgen. Is bijna voltooid. 
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ii. Landschapspark. De dorpsraad zal er uitstappen als deze 
gerealiseerd is. (September dit jaar). We gaan niet in de beheers 
commissie. 

iii. Vluchtelingen Oekraïne. Gemeente heeft begeleiding 
overgenomen en gecentraliseerd, we hoeven als Dorpsraad niet 
meer te ondersteunen.  

iv. Jaarvergadering 12 oktober aanstaande 
• Aanvang 19.30 
• Zaal en sprekers zijn geregeld. 
• 1ste gedeelte Jaarverslag Dorpsraad, 2de gedeelte 

nieuwbouw in Sint Anthonis 
• Jaarverslag wordt ook vermeld in de Trots 
• Gemeente komt ook om eventuele vragen te 

beantwoorden over de nieuwbouw 
 

 
• Rondvraag en sluiting 

 
• Emiel: Heisessie wanneer. We denken aan eerste week van oktober. Er 

zal een datumprikker rondgestuurd worden. 
• Pien: Tot hoelang kunnen zaken in Trots meegenomen. Antwoord, tot de 

20ste van de maand,  
• Hanny: Kunst in de kernen is bij de gemeente in beheer maar onduidelijk 

hoe en wat.  Actie Jos, opvragen bij de gebiedsmakelaar hoe het nu exact 
in elkaar zit. 

• Henk, kombord heeft veel reclame. Antwoord: we doen maximaal 30 
seconden per cyclus reclame. De inkomsten zijn voor de Dorpsraad. 

• Henk: Gemeentehuis, wordt pas in 2024 opgeleverd. Wat gebeurt er in de 
tussentijd. Antwoord, is bij niemand van ons niet bekend, maar complete 
leegstand zou zonde zijn. 

 
Gasten 
Opmerkingen Jan van Riet betreffend de vergadering  
• Dorpsraad is goed bezig. “Plo licht op” kan concurrentie zijn voor eventuele 

kerstmark in Sint Anthonis. Kunst inventarisatie lijst van de gemeente is 
verkrijgbaar, Dorpsraad zou kunnen checken of de lijst actueel is.  
Jan stelt vraag aan de dorpsraad wat hij eventueel via de politiek zou kunnen 
betekenen. Dorpsraad geeft aan: meer perspectief voor jongeren regelen. 
Denk vooral aan horeca en woningen, Betreft woningen: zorgen dat er bv zelf 
gebouwd kan worden en niet alles via grote project makelaars uitbesteden. 
Kernendemocrartie, politiek zou kunnen zorgen voor meer enthousiasme.  Bv.  
door ook geld en middelen beschikbaar te stellen. Evenementvergunningen A, 
B en C  zijn  niet werkzaam. Dit moet op de schop. 
Jan zal deze verzoeken meenemen.  
 
 

• George, vruchtbare bespreking, Dorpsraad is een goed draaiend geheel. De 
zorgappartementen straks op het verbouwde gemeentehuis zijn wel gevaarlijk 
in combinatie met Bruisende Brink. 
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George stelt vraag of de stichting brouwplaats nog actief is. Antwoord, ja zijn 
nu vooral bezig met Carnaval. 
En George vindt het van meerwaarde dat er iemand van de politiek bij zit. 

 
 
Add 2a 
 
Hoi dorpsraad, 
 
Al jaren ben ik bezig met die speeltuin en nu heb ik na vraag gedaan over wat er zou kunnen 
komen. Nu zie ik dat dit het idee is.  
 
Maar ik ben er eigenlijk niet mee eens, waar is het spelen voor de kinderen. Weer zijn wij 
grote mensen die de hardste stem hebben en waar weer naar geluisterd wordt. Ik ben er best 
boos over. Heb er zo veel energie in gestopt en dadelijk hebben we nog een speeltuin met 
alleen een schommel. Dat was niet de afspraak. Er zou een klimtoestel komen en kabelbaan. 
Er zou een waterpartij/ pomp komen voor de kinderen. Nu is alles weg, wat hebben ze aan 
een bomenpark? Daar kunnen ze niet spelen en als ze in bomen klimmen worden ze eruit 
gestuurd. Een boomhut mogen ze er ook niet in bouwen. Dus is dit nu gemaakt vanuit de ogen 
van de jeugd, de toekomst??? Ben benieuwd hoe jullie ertegenaan kijken en wat jullie 
kunnen.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Wendy van duijnhoven  
 
Add 2e 
Stichting DOEN heeft sinds eind 2020 de mogelijkheid geopend voor kleinschalige subsidies. 
Je kunt nu via Postcode Loterij Buurtfonds (www.postcodeloterijbuurtfonds.nl) een aanvraag 
doen voor een max bijdrage van EUR 5.000,-. De aanvraagprocedure is heel simpel en snel en 
je hoort binnen 2 a 6 weken of je aanvraag is goedgekeurd. Het is goed als andere wijk- en 
dorpsraden hiervan op de hoogte gebracht worden. 
 
Add 2f  
Beste wijk- en dorpsraden, 
  
Op verzoek van het team Veiligheid, Toezicht & Handhaving stuur ik jullie onderstaand bericht. 
  
Geachte besturen van de wijk- en dorpsraden, 
  
Graag wijzen wij u op de uitnodiging die via de mediakanalen van gemeente Land van Cuijk is 
uitgezet waarin de burgers om hun wensen en ideeën ten aanzien van het integraal veiligheidsbeleid 
wordt gevraagd. Wij vinden het belangrijk om ook u als vertegenwoordigers van onze burgers bij 
uitstek uit te nodigen om uw ideeën en wensen kenbaar te maken voor het integraal veiligheidsplan 
2023-2026 van de gemeente Land van Cuijk. 
  
Ideeën en wensen sociale veiligheid Land van Cuijk 
Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar doelen op het gebied van veiligheid vast. 
Deze doelen worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarmee is het IVP het 
belangrijkste sturingsinstrument voor een gemeente op het gebied van de lokale veiligheid. Het IVP 
richt zich primair op sociale veiligheid en een veilige leefomgeving. Zijn of voelen inwoners en 
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ondernemers zich voldoende beschermd tegen gevaar dat wordt veroorzaakt door menselijk 
handelen? Hier gaat het dan vooral om het voorkomen van overlast en criminaliteit en het 
bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid. Het IVP richt zich dus niet op fysieke veiligheid, zoals 
verkeersveiligheid, brandveiligheid en externe veiligheid (onder andere risico's voor mens en milieu bij 
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen). Ook gaat het IVP niet over de gemeentelijke 
reguliere toezicht- en handhavingstaken in de leefomgeving, zoals de aanpak van hondenpoep en 
parkeeroverlast. 
  
Uw inbreng is belangrijk 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente – inwoners en ondernemers – actief kan 
meedenken over de doelen die we opnemen in het IVP. Veiligheid raakt ons tenslotte allemaal! Wij 
nodigen u daarom graag uit om uw ideeën en/of wensen over de sociale veiligheid en de 
leefomgeving in de gemeente Land van Cuijk met ons te delen. Wat vind u hierbij belangrijk? Wij 
vragen u om concrete situaties te benoemen en (als je die hebt) concrete oplossingsrichtingen. Alle 
ingebrachte wensen en ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IVP 2023-2026 
voor de gemeente Land van Cuijk. 
  
Hoe doen we dat? 
Ga naar https://www.gemeentelandvancuijk.nl/ideeen-en-wensen-sociale-veiligheid-land-van-cuijk 
 en vul het webformulier in. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 5 september 2022. 
 
Add 2g  
 
Beste dorps- en wijkraden, 
  
Op 22, 23, 27 en 28 juni jl. hebben jullie deelgenomen aan een ateliersessie over de samenwerking 
tussen de dorps- en wijkraden en de gemeente Land van Cuijk. Ter voorbereiding daarop hadden wij 
een raamwerk gemaakt op basis waarvan we in de ateliersessie met elkaar in gesprek zijn gegaan. 
Jullie hebben verschillende opmerkingen en aanscherpingen aan ons meegegeven. 
  
Zoals beloofd sturen we jullie hierbij de presentatie die we tijdens de ateliersessie hebben gegeven. 
Deze presentatie hebben we aangevuld met jullie opmerkingen en aanvullingen. Wij nodigen de wijk- 
en dorpsraden die hebben deelgenomen aan één van de ateliersessies uit om te reageren op het 
raamwerk. Schriftelijke reacties kunnen voor 18 september a.s. gestuurd worden 
naar kernendemocratie@landvancuijk.nl. 
  
Met het organiseren van de ateliersessies is tevens een einde gekomen aan onze opdracht voor de 
gemeente Land van Cuijk. Vanaf nu neemt de gemeente het stokje van ons over. Voor het vervolg 
van de ateliersessies kunnen jullie je wenden tot de gebiedsmakelaars. Wij willen jullie bedanken 
voor de prettige samenwerking en constructieve inbreng tijdens alle momenten waarop we elkaar 
(digitaal) hebben gezien. 
  
Wellicht tot ziens in Land van Cuijk! 
  
Joël Wieme en Mark Hendrikx  
  
Beste bouwteamleden, 
  
In het afgelopen anderhalf jaar hebben wij een intensief KernenCV traject met jullie doorlopen. Als moderatoren mochten wij meer dan 70 teams-sessies begeleiden voor 38 dorpen en wijken. 
Wij hebben genoten van jullie energieke inbreng en we zijn er trots op dat er nu 38 KernenCV’s zijn die volledig kunnen rekenen op jullie draagvlak.  
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Inmiddels zijn wij zover dat we - Joël en Mark - als externen het stokje overdragen aan de gemeente. Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie geweldige inzet. W 
e hebben mooie, leuke en soms ook felle gesprekken met elkaar gevoerd maar - zowel van jullie als van onze kant - altijd met de zuivere intenties en in het belang van de kernen, de dorpen en de wijken. 
Daar kijken wij met veel plezier op terug! 
  
Het vervolg m.b.t. kernenCV’s 
Voor de KernenCV’s geldt dat we een en ander hebben overgedragen aan Team Communicatie van de gemeente. De gebiedsmakelaars vallen ook onder dit team.  
Zij zijn nu druk bezig met het overzetten van de KernenCV’s in de nieuwe huisstijl van de gemeente Land van Cuijk. Als dat klaar is, worden de CV’s online geplaatst op www.onslandvancuijk.nl. 
Ook zullen de definitieve KernenCV’s binnen enkele weken door jullie (of een delegatie van jullie) overhandigd worden aan het gemeentebestuur.  
Jullie ontvangen hier binnenkort bericht over zodat een en ander kan worden afgestemd. 
  
Het vervolg m.b.t. de focuspunten 
Ook de opvolging van de focuspunten is in de afgelopen weken nadrukkelijk aan de orde gekomen. Samen met de gebiedsmakelaars hebben we alle (262) focuspunten doorgespit en hebben we 
een soort onderverdeling gemaakt in focuspunten die relatief ‘laaghangend’ zijn en focuspunten die ‘hoger hangend’ zijn. Voor zover dat nog niet het geval is gaan de gebiedsmakelaars graag 
met jullie in gesprek over de mogelijkheid om alvast een aantal focuspunten op te pakken. Schroom niet om jouw gebiedsmakelaar hiervoor te bellen. 
  
Verder verwijzen wij jullie graag naar de mail die wij op 30 mei hebben gestuurd. Daarin kun je wat uitgebreider teruglezen wat de bedoeling is met betrekking tot de overhandiging van de 
CV’s en hoe we verder gaan met de opgehaalde focuspunten. 
  
Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking en hopelijk tot ziens in jullie prachtige gemeente! 
  
Hartelijke groet, 
  
Joël Wieme 
Mark Hendrikx   
Add 2h 

Beste collega dorps- en wijkraden, 

In oktober hebben jullie van ons een brief ontvangen met de vraag of jullie geïnteresseerd 
zouden zijn in het organiseren van bijeenkomsten waar wij elkaar met zijn allen kunnen 
ontmoeten, inspireren en kennis/ervaring delen. Ter herinnering heb ik de brief nogmaals 
bijgesloten. Wij hebben daarop zeer enthousiaste reacties ontvangen ook ook namen van 
twee vertegenwoordigers per 'voormalige' gemeente. 

Onlangs heeft, helaas veel later dan voorzien door corona perikelen, ons eerste overleg 
plaats gevonden. Namens de aanwezigen wil ik jullie graag bijgesloten verslag doen 
toekomen met daarin een samenvatting van hetgeen deze avond is besproken. Tevens 
willen wij jullie graag uitnodigen voor onze eerste Themabijeenkomst in oktober waar wij 
onze samenwerking onderling en met de gemeente centraal zullen stellen. 

Jullie hebben inmiddels ook een uitnodiging gehad van Joël en Mark voor ateliersessies 
met hetzelfde onderwerp. Hoewel beide onderwerpen op elkaar lijken, gaan de 
voorgenomen bijeenkomsten niet over hetzelfde. Om te voorkomen dat we hetzelfde 
doen of elkaar in de weg zitten hebben we samen met Mark en Joël en de 
gebiedsmakelaars overleg gehad om onze plannen op elkaar af te stemmen zodat we in 
elkaar verlengde werken en elkaar kunnen versterken op dit thema. 

Add 2i 
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Details bericht: 
Naam: R.Tilanus 
E-mail: rujo.tilanus@ziggo.nl 
Onderwerp: oud ijzer 
Bericht: ik mis een gelegenheid om oud ijzer te brengen voor degenen die niet naar 
de stort willen of kunnen 
 

 
 


