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Agenda: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 2 juni 19.30 uur, Lamperse Hei Wanroij 
Aanwezig:  Tonny, Inge, Joep, Jos, Huberiet, Hanny, René, Emiel, Henk, Didi, Frans, Peter 
Afwezig: Maria (ziek) 
 

1. Opening en vaststellen agenda. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
2. Ingekomen post en belangrijke data 

a. Mails, ingekomen stukken, belangrijke data;        
i. Diverse besluitenlijsten gemeente       

ii. Brief Antoniusgilde (mail 25-5-2021) betreffende 2 punten: het beeld Anthonius met 
varken en de Cascade, waardoor er mogelijk weinig ruimte overblijft voor de 
activiteiten van de Heemkunde kring, te weten het koningschieten en de levende 
Kerststal met bijbehorende activiteiten.       
Het Brinkteam heeft volgende week een schouw ter plekke waarbij Jos en Huberiet 
aanwezig zullen zijn en om verduidelijking vragen.      

b. Data & overige onderwerpen 
i. Zonnepark Lactariaweg Stevensbeek: De uitnodiging verstuurd naar de Dorpsraad voor 

de persconferentie was bedoeld voor de pers. Tijdens de conferentie waren er 6 
ambtenaren en 3 journalisten aanwezig. Er was commotie in Stevensbeek. De 
bevolking in Stevensbeek heeft kunnen stemmen over het Zonnepark op de 
Lactariaweg. Er hebben 180 personen gestemd, waarvan 170 personen het niet eens 
zijn met een zonnepark op die locatie. Het plan zal 3 juni besproken worden in de 
gemeenteraad.  
De dorpsraad Sint Anthonis neemt een neutraal standpunt in en laat dit onderwerp bij 
Stevensbeek en zijn dorpsraad. In het hele proces was veel overleg met de 
bezwaarmakers geweest. Het plan voldoet aan alle eisen.    

ii. Beweegplan Zandseveld  : 2 leden van de dorpsraad zijn in gesprek met de gemeente. 
Dit beweegplan komt vanuit Vitale Kernen.  
De bezwaarmakers van het beweegplan willen niet in gesprek met het Zandseveld 
bestuur.  
Overleg bestuur Zandseveld.  Het project is 3x stilgelegd. Het aanlopende proces was 
vanuit de gemeente goed verlopen.  De dorpsraad zal hier geen rol meer in nemen. 

iii. Hoe om te gaan met vermeldingen op sociale media? 
De dorpsraad wil niet ‘getagd’ worden.  
Mensen kunnen op een normale wel allerlei vragen via de gebruikelijke kanalen aan 
de dorpsraad stellen. 
Voor wat betreft what’s app: Informeren is prima maar wij nemen geen stelling in.  

iv. Landschapspark stand van zaken.  
Inge geeft korte toelichting op huidige stand van zaken.  
      

3. Notulen openbaar overleg van mei (bijgesloten) : Na een enkele taalkundige aanpassing worden de 
notulen van 5 mei 2021 vastgesteld.  
Op verzoek van de voorzitter en vice voorzitter zal in de toekomst uitgebreid genotuleerd worden in 
plaats van een actie lijst. 
 
Naar aanleiding van de notulen van 5 mei jongstleden:  
Vermelde feiten bij de uitreiking van de Duim moeten worden geverifieerd.  
 

4. Speerpunten;  
a. Jongeren 
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i. Jongeren beweeg dag wordt gehouden op 9 juni aanstaande. Dus Volgende  week 
woensdag. Er is een gesprek geweest met Rongen, de PR was niet soepel verlopen. 
Frans maakt foto’s van de beweegdag.  Dorpsshop sponsort voor de prijsuitreiking. 
Frans checkt of meer vrijwilligers nodig zijn en zal dorpsraadleden dan informeren. 

b. Communicatie 
i. Samen Sint Anthonis       

Hiervoor wordt een nieuw logo ontworpen. Dit nieuwe logo zal gebruikt worden op de 
site en de flyer die verspreid gaat worden. Willen de dorpsraad ook een andere naam 
voor de site in verband met toekomstige gemeente LvC ? Suggesties voor andere naam 
zijn welkom.  
HUIDIGE NAAM BLIJFT.       Besluit 
 

ii. Vrijwilligers in het zonnetje (trots op…). 
Duimuitreiking in juni : kandidaten Hr en mevr. T.  
LvE kandidaat voor augustus. Overige suggesties TA/CVT/WR   

 
iii. Onderwerpen Trots juli 

1. Nieuwe dorpsraadleden Frans en Peterstellen zich voor  
(Didi in augustus)        
 

c. Klaar voor de toekomst / Omni vereniging 
i. Kernendemocratie / Kernen CV’s  

De kernen gaan 22/6 in gesprek met oude gemeente en 2 ambtenaren waarvan  1x uit 
de huidige gemeente Boxmeer en 1 ambtenaar van de gemeente  Sint Anthonis. Dit 
wordt een Online bijeenkomst over diverse Ideeën zonder de financiën. Eerst zal een 
plan gemaakt moeten worden. Vervolgens kunnen alle inwoners op het plan reageren.   
         

ii. Functie & onze rol bij het MFA  
Dit onderwerp van onze rol bij het MFA is tijdens de vergadering op 5 mei besproken.  
Cadeau voor de heropening: Willen we dit aan het MFAIn  geven en cadeau suggestie: 
UDEN is Oud hout opgehaald bij inwoners en daar is een tafel van gemaakt.  
Voor een Bankje geen plaats en het prachtige ontwerp bleek voor de praktijk niet 
geschikt. 
Een MFA cadeau suggestie vanuit de dorpsraad kan een beeldscherm zijn dat door kan 
lopen met allerlei activiteiten Huberiet zit in klankbord groep MFA. De dorpsraad 
besluit geen cadeau te geven vanwege de precedente werking    
      

iii. Verenigingen:  
Nadenken over projecten waarin verenigingen mee samen kunnen werken. 
Bijvoorbeeld de administratie van alle stichtingen of diverse stichtingen.  Omni-
vereniging komt uit DOP. Het plan hiervoor heeft stilgelegen omdat er geen 
bijeenkomst georganiseerd kon worden vanwege Corona. Joep wil gewoon beginnen 
zodat dit proces kan gaan lopen.  Joep vraagt om sparring-partners/Procesdenkers.  
Een groep van 3-4 personen om eerste behoefte te peilen. Vanuit een enquête kan 
input gestart worden. Sociom, Link en Scouting hebben ongeveer 7 jaar geleden 
vragen hierover gesteld. Eerst een opzet maken van hoe het proces eruit moet zien?  
Frans/Emiel/ Joep/ Henk worden de procesdenkers. 
 

d. Senioren/klaar voor de toekomst voor ALLE inwoners 
i. Welzijnsorganisatie, stand van zaken      

1. Het procesteam 
a. Joep, Jos, Emiel, Huberiet, Truus, Henk, Hanny: Waar zou een welzijn 

organisatie in moeten voorzien? Volgende week is weer een 
bijeenkomst. De hele dorpsraad kan mensen benaderen/polsen. Tip is 
een versie voor op Instagram/facebook/Samen Sint Anthonis met een 
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korte inleiding van de voorgeschiedenis. Met een voorwoord van Jos 
zoals in de Trots Sinttunnis. Evt. met hulp van Gemeentelijke 
Gezondheid Dienst. En de diverse meningen zoveel mogelijk peilen. 
Eventuele naam kan ‘SintTunnis voor elkaar’ zijn. 

2. Het activiteitenteam 
a. Maria, Hanny, Inge, Ben F, komt later bij elkaar. 

e. Levendig dorp 
i. Kerstwandeling/ Lichtjesoptocht/Kerstevent 18-12 Op dit moment is er niets nieuws te 

melden. Voor de lichtjesoptocht worden wel veel potjes ingeleverd.  
ii. Bruisende Brink: Volgende week maandag wordt schouw gehouden. Om ter plekke 

Kiosk en Bankje, ornament Gilde, wiegjes, aansluiting Kerstverlichting en wat dies 
meer zij te noteren.  

1. Huidige stand van zaken wordt toegelicht.  
2. Activiteitencommissie (mail Johan de Bruin, bijlage) Voorstel vanuit Jos voor 

Brinkteam: VZ, penningmeester en Secretaris.  Voor Activiteit 7 pers. (2 DR) 
Agenda 4 pers. Kermis Bouwteam 5 pers. Beheer ..? pers. HORECA hierin laten 
vertegenwoordigen.    
Brinkfonds wordt geregisseerd vanuit Dorpsraad. Tonny doet mee met 
activiteitencommissie in 2022.  Met Emiel.  

3. Hoe zou het met Kermis moeten???   (Brinkteam Jos vz, René agenda 
PR via SSTA /Trots/Kalender. Didi wil eventueel bij de 
activiteitencommissie/kalendercommissie.  

iii. Kombord: Zal deze week bij TARS staan. Software moet bekeken worden. Jos van Raaij 
MFA linkt aan.        
 

f. Overige onderwerpen 
i. Brinkbankje vanuit de Gemeente wordt later behandeld. 

 
ii. Hulpvraag Heemkundekring  

Heeft geen onderdak meer. 2 personen vanuit de Dorpsraad denken mee over 
alternatief onderdak. Eisen zijn dat het vocht en ongediertevrij moet zijn. 
          

iii. Leefbaarheidsfonds        
Tonny geeft een toelichting. 
De Gulle Gever: De ideeën Lijst zoals gemaild wordt besproken met nieuwe 
ideeën/plannen). Jongeren op basisscholen. JEUGD belangrijkste doelgroep i.o.m. 
school. Laatste week september Idee om een Kinderbouwweek te organiseren.  Voor 
houten pallets lokale ondernemers benaderen, vrijwilligers/begeleiding  
Groep 18 jarigen Blauwe Vogels van de scouting  
Bij slecht weer Sporthal met luchtkussens etc. beweeg dag binnenshuis vanuit 
stichting Middelpunt.        JOEP & Inge/Didi en Peter  
 

5. Plan viering 25 jaar dorpsraad (datum & budget afspreken) het betreft 60 oud leden: Wij rekenen op 
de komst van 40 pers. Diverse Horeca zal benaderd worden. (20€  pp.) Joep zal adressen aanleveren. 
Datum kan in 1e week sept 2021. Of 11 of 18 sept. Locatie Blokhut    
          Tonny en Maria 

  
6. Rondvraag & Sluiting  

- Hanny vraagt iedereen een profielfoto te plaatsen met een korte introductie tekst op Samen Sint 
Anthonis 

- Hoe is het traject van vergunningen voor activiteiten op de Brink? Dit zal Jos morgen bij Johan de 
Bruin na vragen. 

 
Sluiting: De vergadering wordt gesloten om 22.45 uur. 


