Notulen:
Aanwezig:
Afwezig:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 1 mei 2019 20:00 uur (locatie Dorpshuus, Ledeacker)
Mark, Marc, Paul, René, Maria, Inge, Huberiet, Tonny, Gerard, Joep, Monique
Jos

1. Opening
Welkom door vicevoorzitter Mark.
2. Spreekruimte publiek
 Joost v.d. C, fractievoorzitter SAN; komt luisteren naar het standpunt van de dorpsraad
over Oelbroeck. Hij geeft aan dat de raad bestaat uit leden van verschillende dorpen (en
niet alleen Sint Anthonis) en 1,4 miljoen was dan ook een compromis t.a.v. dorpshuizen
van andere dorpen. Hij wil nadrukkelijk zeggen dat de gehele raad respect toont voor
vrijwilligers.
 Jan v.d. W, raadslid SAN; ook hij komt luisteren naar het standpunt van de dorpsraad.
 Doreen de H, raadslid CDA; is ook aanwezig voor het onderwerp MFA. Zij geeft aan dat
het CDA probeert te achterhalen hoe de communicatie is verlopen na de
raadsvergadering van 18 april (waarin 1,4 miljoen budget werd gesteld voor het MFA).
De raad is de stem van het volk en geeft de kaders aan het college, maar aldoor
controleren lukt niet. Vandaar dat CDA niet op de hoogte was van de aanstelling van een
extern bureau voor de overname van het bestuur van Oelbroeck. Doreen de H. geeft
tevens aan dat er een spoedoverleg moet komen.
 Jan v. R, raadslid SAN; is ook benieuwd naar Oelbroeck
Mark geeft aan dat wij er nog niet uit zijn m.b.t. ons standpunt, deze zal in het besloten
overleg verder aan de orde komen en aan het einde van de avond opgesteld worden. We
dringen in ieder geval aan op communicatie en weer met elkaar in gesprek gaan. Tonny
geeft aan dat we onze zorg al uitgesproken hebben (commissievergadering 8 april) en dat
die zorg alleen maar toeneemt. We willen iig een toekomstbestendig Oelbroeck. De
dorpsraad stelt vragen aan de aanwezige raadsleden omtrent de communicatie tussen
de raad en het college over het voorstel van 18 april, en omtrent het voorstel zoals die
werd aangeboden door de stuurgroep aan de raad in september. Joost v.d. C. antwoordt
hierop dat de raad het voorstel meteen opzij heeft gezet, omdat het bedrag veel te hoog
was. Hij geeft aan niet te weten of het college inderdaad in gesprek is gegaan met
betrokkenen na 18 april.
Het aanwezige publiek geeft gezamenlijk aan dat er snel een overleg moet komen. Met
deze mededeling verlaten zij het openbare overleg.
3. Vaststellen agenda
Toegevoegd worden de actiepunten 6 (kerstverlichting), 5 (landschapspark) en 14 (N602).
4. Inkomen post
(René) is besloten overleg aan de orde gekomen
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5. Notulen openbaar overleg van 3 april 2019
Er wordt een paar puntjes aangepast (zie notulen)
6. Dorpsontwikkelingsplan en Dorpsinvesteringsplan
Is in het besloten overleg aan de orde gekomen.
.
7. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen (de dikgedrukte
onderwerpen zijn aan de orde gekomen)
1. Woningbouw
2. Nieuwsbrief
3. Website/sociale media
4. Werven nieuwe leden
5. A. landschapspark B. platform groenstructuren. Inge heeft overleg
gehad. (B). Marion blijft ondersteunen. Er komt een aanvraag VK
voor het landschapspark (A).
6. Kerstverlichting; in mei komt de werkgroep met een idee/plan. Paul;
er komt een aanvraag VK. Dat zal echter niet genoeg zijn. Paul oppert
het idee om ook te laten sponsoren?
7. VAB’s
8. Duurzaamheid/energie neutraal is op lager pitje komen te staan.
9. Extra evenementen; 75 bevrijding (Maria en Inge) Maria; er is
overleg geweest met Stevensbeek en Oploo. Er is een heel
bevrijdingsjaar dat afgesloten wordt in Stevensbeek. Wij hebben ons
eigen dorp. Doorgaan op de ingeslagen weg en zelf binnen de onze
dorpsraad een overleg plannen. Los van het overleg van de
gemeente. Datum wordt straks na de vergadering geprikt.
Burgemeester wil graag afsluitend vuurwerk op 28 sept in ieder
dorp.
10. Buurtpreventie
11. Nieuwjaar
12. Kermis
13. Vitale Kernen (Huberiet) is in besloten overleg aan de orde
gekomen. Ook is er wederom een aantal projecten goedgekeurd.
14. N602 Gerard; er is overleg geweest want er waren dingen op de
tekeningen die niet klopte. Gerard houdt de vinger aan de pols.
15. Leefbaarheidsfonds is in besloten overleg aan de orde gekomen.
- Kosten onderhoud Biljart voor Op ’t Hoogveld is toegekend. (Dit
biljart is eigendom van de biljartvereniging en dus niet van
Pantijn.)
16. Sportraad
17. Stuurgroep Oelbroeck (besloten overleg)
18. Aanpassing Brink
19. Speerpunten/ambitieplan
20. Speelgelegenheden in het dorp
8. Spreekruimte publiek
9. Rondvraag
10. Sluiting; 23:15 uur stopt het plenaire deel, diverse mensen gaan in kleine groepjes nog
verder.
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