Agenda:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 24 november 19.30 uur Blokhut
Inge, Jos, Hanny, Maria, Emiel, Henk, Didi, Frans, Peter
Joep, Huberiet, Tonny, René
Ruben Wijnhoven

1. Opening en vaststellen agenda
2. Inkomen post en belangrijke data
i. Voor ieder lid van de DR is er een presentje. Het boek “houdoe Sint
Anthonis”.
ii. Diverse mails, ter kennisgeving
iii. Brief Jos van Beek over Dr. Verbeecklaan
Deze brief is gericht aan B&W. DR als cc. We behandelen dit als ter
kennisgeving.
iv. Mail samenwerking dorpsraden
Jos vraagt wie van ons aan deze bijeenkomst deel wil nemen. We reageren
dat we aanwezig willen zijn. Wie is afhankelijk van datum en tijdstip. We
vinden het wel belangrijk om aangesloten te blijven.
3. Notulen openbaar overleg van heisessie (bijlage bij deze agenda)
Blz 1.
Punt 4. Het dagelijks bestuur wegstrepen
Punt 4. Functiebeschrijving secretaris. Wat wordt er bedoelt met binnen en buiten
Punt 9. Kermisexploitanten hebben de overeenkomst opgezegd.
???? Kan eruit
Juni kan juli worden
Blz 2 Hannie ging op het genoemde tijdstip (i.p.v. arriveerde)
4. Goedkeuring stukken vanuit de hei-sessie
a. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is n.a.v. de WBTR aangepast. Dit aangepaste reglement
Is unaniem goedgekeurd. Met de complimenten over de duidelijkheid van dit
reglement.
b. Lidmaatschapsformulier
Het nieuw ontworpen lidmaatschapsformulier is akkoord gevonden
c. Aanpassing van rolverdeling/ dagelijks bestuur
Emiel is gekozen als 2e secretaris in het dagelijkse bestuur, zodat het dagelijks
bestuur van de DR weer op statutaire sterkte is.
d. Acties vanuit de Wbtr
Alle punten zijn nu aangepast. Statutaire aanpassingen zijn niet nodig. De DR voldoet
nu aan de WBTR. De UBO-registratie moet nog opgepakt gaan worden.
5. Speerpunten dorpsraad;
a. Jongeren
i. Verzoek van grote groep jongeren inzake woningbouw
1. Er is een Enquête omtrent dit onderwerp gemaakt.
Deze is klaar en kan verzonden worden. (Looptijd tot eind januari)
2. Jos praat ons bij over de bouwplannen van de gemeente. In de visie
nota is ruim aandacht voor starterswoningen en sociale woningen.
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De “korte” termijnplannen liggen vast en zijn aan
projectontwikkelaars gekoppeld. Hier zijn momenteel weinig
aanpassingen mogelijk. De sociale woningen worden door Mooiland
geëxploiteerd. Hier kunnen St Tunnise jongeren niet met voorrang
recht op krijgen. Jos gaat navragen of dit al “in beton gegoten is” en
of er nog mogelijkheden zijn om voor de St Tunnise jeugd iets meer te
kunnen betekenen.
Deze goedgekeurde visie nota MOET de nieuwe gemeente 1 op 1
overnemen, dus dit zal in de toekomst ook verder ontwikkeld gaan
worden.
Het plan “achter de lange loop” ligt nog niet vast. De gemeente is
voornemens om daar alternatieve regelingen voor te gaan treffen,
zodat jongeren hier beter gebruik van kunnen maken Welke
regelingen is nog niet duidelijk. De uitkomst van deze enquête wil de
gemeente als input hiervoor gebruiken.

b. Communicatie
i. Samen Sint Anthonis
1. Kombord
Donderdag (25 november) komt de stroom erop, zaterdag a.s. gaat
deze “draaien”. Een mooie aanwinst voor ons dorp.
2. Agendacommissie
3. Samen Sint Anthonis
Hannie vraagt hoe haar rol in de DR matched met beheerder
website.
SSA is het initiatief van de gemeente en wordt door de gemeente
financieel ondersteund. SSA is en blijft onafhankelijk. Hannie wil
graag af en toe met de DR sparren over bepaalde zaken. De DR wil
heel graag SSA ondersteunen.
Het onderwerp SSA hoort niet structureel op de agenda van de DR.

4. Samen Sint Anthonis
Socion wil alle 5 de lokale (gemeentelijke) websites adopteren. De 3
goed lopende overhouden, en die versterken. Ze willen dan in de
plaatsen die nu nog geen dorpsverbinders hebben, daar deze nog
gaan zoeken, om zo in de gehele gemeente LvC een goed medium te
hebben.
ii. Onderwerpen Trots
Door het verzetten van de DR-vergadering is de vergadering NA de deadline
van de Trots. Dit is lastig om zo vanuit de DR nog input voor de Trots te
leveren. Heb je onderwerpen? Stuur dan een app of een mail
Er is een nieuw redactie lid gevonden. Deze gaat persoonlijke artikelen
schrijven, een fraaie aanwinst voor de Trots.
1. Voorwoord
2. Duim
3. Brink-verbouwing
4. Reünie
5. Enquête
6. Nieuwjaarsbijeenkomst
c. Klaar voor de toekomst
i. Verenigingen Servicebureau
Hanneke van de Cruisen is aangeschoven bij deze werkgroep. Er was maar 1
reactie vanuit de verenigingen op de uitvraag naar input. Dit vinden we
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jammer maar weerhoud ons niet om met het idee verder te gaan. We gaan
alvast enkele onderwerpen oppakken, en proberen te realiseren. We denken
dat als deze onderwerpen kleine succesjes op gaan leveren dat het meer bij
de verenigingen gaat leven.
- Stichting Middelpunt wil versterken (o.a. bestuur uitbreiden) en uitvoerend
voor materieel en activiteiten aan de slag gaan. Denk b.v. aan BHV
opleidingen en beschikbaar hebben van tenten. Ze willen eventueel
samenwerken met het brink team die ook materiaal zoals stoelen en (sta)
tafels gaat beheren.
- We willen een rekruteer commissie oprichten die “vrijwilligers” gaat zoeken
op verzoek van verenigingen. We denken aan een groepje “ervaren” (ex)
bestuursleden die een breed netwerk in ons dorp hebben.
- We willen een social media groepje gaan formeren. Deze kunnen op
verzoek van verenigingen de social media vullen.
Ongeacht of Joep in de DR mag blijven wij hij graag lid van deze werkgroep
blijven.
ii. Kernendemocratie
d. Senioren
i. Welzijnsorganisatie, stand van zaken
1. Omroep LVC gaat het MFA verlaten. De dan leegkomende ruimten
worden dan beschikbaar voor hobbyruimte, repair cafe etc. De DR
wil hier samen met de KBO een invulling in gaan geven. De DR heeft
met KBO hierover overleg gehad. De fundering van de samenwerking
tussen DR-welzijnsorganisatie en KBO is gelegd. Het eerste
gezamenlijke project wordt de inrichting van deze ruimte. Het idee is
dat de DR-welzijnsorganisatie aanvullend aan de KBO, initiatieven
gaat ontwikkelen. We zijn op zoek naar een ‘nieuw” publiek, met
nieuwe activiteiten.
De welzijnsorganisatie past niet onder het hoofdstuk senioren, maar
onder “klaar voor de toekomst”. Er zijn nog meer verenigingen waar
we mogelijk mee samen kunnen optrekken. Jos gaat hiermee contact
zoeken. De link zou mogelijk ook een partner kunnen worden.
Er is vanuit de gemeente Boxmeer een enquête geweest over
“eenzame ouderen”. De DR heeft hier input en tips voor gegeven
maar niets meer op terug gehoord. Inge gaat navragen naar de
stavaza hiervoor.
e. Levendig dorp
i. Bruisende Brink
1. Opstart activiteitencommissie (Brinkteam)
Donderdag 25 nov is er een bijeenkomst van dit brinkteam. Namens
de DR gaan Jos en Emiel. Tonny is i.v.m. vermoeden Covid afwezig.
ii. Kombord
f. Overige onderwerpen
i. Nieuwjaarsreceptie & NIKS
Het plan is om binnen de richtlijnen RIVM een borrel te organiseren. Het
plan is om 2 sessies met 250 personen “zittend” publiek te houden.
“Kaartverkoop” is dan noodzakelijk. We hebben een discussie over hoe of
wat we willen, en kunnen. We hebben grote twijfels of we dit evenement
wel door moeten laten gaan. Los van het feit of we aan de dan geldende
richtlijnen kunnen voldoen, verwachten we ook dat dit initiatief een
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maatschappelijke discussie en mogelijk tweestrijd in onze
dorpsgemeenschap te weeg brengt. We wachten het RIVM-advies van
vrijdag af, en gaan dan als DR samen met het cabaret van NIKS een beslissing
nemen.
ii. Brinkbankje
Het brinkbakje komt vrijdag bij TARS aan. Er moet nog een locatie op de
brink geprikt worden. Het plan om 18 december het bankje te onthullen
staat behoorlijk op de tocht.
iii. Leefbaarheidsfonds
Er is een aanvraag goedgekeurd.
6. De duim
7. Gemeentehuis
De DR is gevraagd om met de makelaar in gesprek te gaan om de biedingen die gedaan zijn
te bespreken. De makelaar is iets te enthousiast geweest met het maken van deze afspraak.
Er zijn 6 biedingen uitgebracht echter deze zijn niet alle haalbaar. Er blijven er ongeveer 3
over. De gemeente gaat van deze 3 een shortlist maken, en beslissen hoe exact de input van
de DR een rol in het proces krijgt. De DR wordt dan in het proces betrokken.
8. Rondvraag & Sluiting
Maria: Kerstevent gaat niet door. De wensboom wel.
Inge: Zaterdag a.s. kunnen gratis bomen opgehaald worden. Jos gaat deze mede mee
rondbrengen
Er is een vraag of de DR iets wil plaatsen i de nieuwsbrief voor senioren. Omdat dit
een gemeentelijke nieuwsbrief is gaan we hier geen gehoor aan geven.
Jos:
De trots gaat in 2022 naar 24 pagina’s!
Ruben: Interessant. Is positief over de dorpsraad en geeft een compliment over de
doeltreffendheid en efficiëntie aan de vergadering
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