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 Verslag: OO Woensdag 2 sept.2020 19.30 u. 
Aanwezig: René VZ, Tonny, Paul, Marc, Maria, 
Joep, Hanny, Inge N. 
Afwezig: Jos i.v.m. kernendemocratie, Huberiet, 
Mark 

 
Punt Omschrijving Actie 
   
1. Opening René verwelkomt de aanwezigen.  

 
2. Vaststellen 
Agenda 

Het punt Kernendemocratie wordt aan de agenda 
toegevoegd (hier is Jos vandaag heen) en vervolgens 
wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Ingekomen 
post/Belangrijke 
data 
 
 

A. Ingekomen post  
I. Tekst werving t.b.v. bijeenkomst Donorwet. 

Ellen van den Berg heeft brief gestuurd. 
Woensdag 21 oktober tussen 14-16.00 uur. 
 

II. Mail van de Gemeente m.b.t. Stand van 
Zaken Dorpsontwikkelingsplannen (zie 
PUNT 5 van dit verslag). 
 

III. Mail 27/8 Huberiet over Geocatching. Men 
wil draagvlak voor wandelroute. Er kan een 
interview opgenomen worden in Trots.  
Brief/mail sturen naar Geocatching dat de                        
dorpsraad dit idee steunt 

 
IV. Ingekomen post MLvC. Deze Organisatie 

bestaat 40 jaar en zij willen in de diverse 
gemeentes boom planten. Gemeente heeft 
al positief op dit voorstel gereageerd. 
Gemeente vraagt of wij locatie weten? Bij 
voorkeur Landschapspark. 

 
B. Data 

7 okt. A.s. volgende bijeenkomst dorpsraad 
21 okt. Voorlichting Donorwet i.s.m. KBO 

Wie helpt? 
Hanny/Inge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René/Jos 
 
 
 
 
 
Reageren 
René/Inge 

4. Notulen OO 
augustus 

Inge gemaild d.d. 25/8. Na een enkele aanvulling worden 
de notulen vastgesteld. 
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5. Actie en 
aandachtsvelden 
lijst 

a. Landschapspark, op dit moment geen nieuwe 
ontwikkelingen.  
B. Vrijwilligers in het zonnetje, ofwel de Duim.  
Er worden enkele namen van diverse kandidaten 
genoemd.  

- Namen /inzet bespreken  
- Aankoop Duim 
- Bloemen om en om bij 2 bloemisten bestellen. 

 
C. Samen Sint Anthonis 

Hanny heeft Gesprek met burgemeester en wethouder 
Rob Poel gehad. Onderwerpen: 
- Hoe kunnen we optimaal samenwerken?  
Gemeente Sint Anthonis (alle kerkdorpen) samenwerken. 
- Inrichten Sociale kaart en hoe samen te werken?  
René heeft een start Sociale Kaart gemaakt. 
Voorstel Nieuwsberichten plaatsen op 
SamenSintAnthonis. Dorpsraad notulen blijven op site 
Dorpsraad. 
Actie voor iedereen site bekijken. 
 

D. Alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst 
Jos en Huberiet hebben gesproken. Iets van Niks denkt 
over alternatief voor dit jaar. 
 

E. DOP/DIP en Taken en krachtenverdeling in de 
toekomst om het vele werk effectief te doen.   De 
Drukker van Trots laat het afweten nu (voor de 
zoveelste keer) Levert te laat. Rianne zoekt 
alternatieve drukker. 
Het kan zijn dat de verdeling/bezorging later 
wordt.  Mogelijk dat Dorpsraad leden mee moeten 
verspreiden, dan neemt René contact op. 

Morgen komen plannen DOP/DIP in gemeenteraad. Dan 
kunnen vragen gesteld worden. De 17e sept. wordt over 
de plannen gestemd. 
Als het plan goedgekeurd is worden voorzitters 
dorpsraden gebeld door Mark en Tiny met de informatie 
hoe financiering verder verloopt. 
Uitvoering alle onderwerpen:  
To-do list is gemaakt die eventueel geplaatst kan worden 
in Trots Sint Tunnis voor het benaderen van kandidaten. 

 
Toelichting Kernen democratie  

 
 
Marc/Joep 
afhankelijk 
datum.  
Inge foto en 
tekst 200 
woorden. 
 
 
 
 
Hanny 
 
 
 
René 
 
 
Allen 
 
 
 
 
 
Jos 
 
 
 
 
 
 
René 
 
 
 
 
 
 
 
Joep 
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Onderwerpen deze eerste vergadering 
- Geschiedenis Knillus  
- Voorzitter Burgemeester Antoine Walraven 
- De eerste poster met meer informatiekomt eraan. 

 
 
 
Jos 
 

6. Kermis stand van 
zaken 

Niets nieuws op dit moment Paul 

7. N602 Bouwvak, weg gaat goed. Werkten zelfs op zaterdag.  
8. Leefbaarheids- 
fonds 

Geen nieuwe ontwikkelingen Tonny 

9. Sportakkoord Is Maria geweest, en zij wil betrokken blijven. Er is geld 
beschikbaar. Voor meer info zie site. 
sportakkoord@SintAnthonis.nl 

Maria 

10. Rondvraag en 
sluiting 

- René wil aanvang vergaderingen verplaatsen naar 20.00 
uur. AANGENOMEN.  
- Inge heeft een uitnodiging opening Fietsroute van de 
gemeente ontvangen. Deze wordt doorgestuurd aan de 
geïnteresseerden. 
- Buurtverbinder, mededeling Inge, zij heeft interesse in 
het buurtverbinden. 
- Joep: verzoek App dorpsraad te gebruiken op heldere en 
zakelijke manier. 
- Joep Als lid van Heemkundekring kreeg Joep kopie brief 
van Heemkundekring met informatie over de 
huuropzegging van hun huidige pand. 
Het Huurhuis wordt verkocht. Voorstel 
-Marc: Marc heeft vanuit diverse bronnen gehoord dat e r 
voor de ouderen geen seniorenwoningen beschikbaar zijn, 
c.q. een zeer lange wachtlijst is. 
Brief aan BenW sturen waarin bezorgdheid woninggebrek 
Jeugd/Ouderen uitgesproken wordt. 
 
Afsluiting 21.27 uur. 

BESLUIT 
 
 
Inge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René/Inge 
 
 
 

   

DATA Omschrijving Wie gaat? 

2020-09-13 Opening vrijheidsroute Park Stevensbeek/Heemschuur 
Oploo. 

Tonny 
Maria 

2020-10-07 Locatie MFA, aanvang 20.00 uur 
Openbare vergadering dorpsraad 

 

2020-10-21 14-16 u. Voorlichting Donorwet MFA 14-1600 uur Hanny/Inge 
 


