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Agenda: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 4 augustus 19.30 uur, Dorpshuis Ledeacker 
Aanwezig:  Joep, Jos, Huberiet, Hanny, Maria, René, Emiel, Henk, Didi, Frans, Peter, Inge 
Afwezig: Tonny 
Gast:    Joke uit Ledeacker. Geeft complimenten dorpsraad vergadering Sint Tunnis. Is blij dat deze 
openbaar is en maakt van spreekrecht gebruik ivm bankje en afsluiting oude Gemeente Sint Anthonis. Joke leest 
haar notitie voor, deze is verzonden naar de gemeente Sint Anthonis. Het betreft een voorstel afscheid gemeente 
Sint Anthonis in Ledeacker te houden voor alle mensen uit gemeente. Joke wil meer eenheid dorpsverenigingen 
krijgen.  Voorstel van Jos aan Joke om het betreffende stuk in te brengen bij Gemeente, te weten bij Anton 
Schueler. 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Ingekomen post en belangrijke data       
Afscheid gemeente Sint Anthonis. 27 jaar gemeente Sint Anthonis, optie eventueel Limerick wedstrijd 
SSTA.   
Gezien de voorwaarden zoals genoemd in Boxmeers Weekblad zal een limerick wedstrijd waarschijnlijk 
niet aan de criteria voldoen om budget te krijgen.     

3. Notulen openbaar overleg van juli: Na een enkele tekstuele aanpassing worden deze vastgesteld. 
   

4. Speerpunten dorpsraad;  
a. Jongeren     

I. Voorbereiding Kindervakantie Bouw Week gaat fantastisch. De aanmeldingen stromen 
binnen. (Stop aanmeldingen 31 juli a.s.) Op dit moment zijn er te veel kinderen t.o.v. 
aantal vrijwilligers, 20 vrijwilligers per dag. De indeling die gemaakt gaat worden zal 
duidelijkheid moeten geven, maar de werkgroep heeft liefst nog een aantal extra 
vrijwilligers.  Gisteren is mail bericht naar alle ouders gegaan.  Huberiet meldt zich aan, 
Henk kan op donderdag en vrijdag.  Sinds gisteravond stuk of 5 aanmeldingen van 
kinderen.    
Vraag aan allen om het eigen netwerk te gaan polsen.  Vanwege Corona hebben we meer 
begeleiding nodig. Namen svp doorgeven aan Joep.      

II. Reactie gemeente speeltoestellen, bijlage ter info. Alles zoals voorgesteld is akkoord. 
(Mail Bart Huckriede) 

III. Verenigingen; terugblik overleg 22 juli. Op 2/8 nog een bijeenkomst gehad.  Stichting 
Middelpunt is gesproken. Koersen af naar september/oktober om een avond te 
organiseren. Vandaag wordt stappenplan gemaakt hoe e.e.a. verder uit te werken.  Kijken 
naar draagvlaken of er behoefte aan is.   
 

b. Communicatie 
I. Samen Sint Anthonis 

1. Limerick wedstrijd: Al besproken, zie hierboven, punt 2  
 

II. Onderwerpen Trots september: Editie september wordt uiterlijk 20 augustus 
samengesteld .  

1. Duim; Rine Lomme; Kandidaten researchen, feiten verifiëren.  Het moeten 
personen zijn en geen groepen. Hanny en Huberiet gaan. Bloemen ditmaal bij vd 
Mortel halen. 
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2. Foto / artikel kombord, René plaatst foto.  
3. Interview Mark  van Erp      Joep 
4. Interview Paul (uittredende leden) in sept.    Joep 
5. Stand van zaken Kernendemocratie? Schrijft Joep  
6. Stichting Middelpunt kan zelf artikel aanleveren t.b.v. Trots.  
7. Foto voorzijde René oppert foto van de Brinkbrunch.  

 
c. Klaar voor de toekomst 

I. Kernendemocratie / Kernen CV’s, concept tekst  
Zondag j.l. overleg gehad over de kernendemocratie door Joep, René, Didi en Ronald 
Korsten. Concept is per mail verstuurd 22/6 naar bouwteam. Het is wachten op reacties. 
Mark Hendriks gemeente verwacht reactie. De definitieve versie moet in december klaar 
zijn. (Proces)  
STAVAZA: Dorpsraadleden reageren op PPT.  G 20 wordt telefonisch benaderd om te 
laten reageren.  Eventueel wordt dorpsraad als back-up gevraagd om tot 10 personen te 
kunnen komen.  Het concept moet breed getoetst zijn. Voorstel is dit concept op 1/9 voor 
te leggen aan Dorpsraad. Begin oktober zal dan in de Trots aandacht gegeven worden om 
e.e.a. in te vullen.  Dorpsraad zal eerste reacties bekijken. PPT Notitie wordt 
doorgenomen. 
 

II. Bespreeknotitie vanuit het dagelijks bestuur.   
Jos geeft namen en functies van het dagelijks bestuur aan, en welke functies nog ingevuld 
moeten worden vanuit de WBTR. (Voorzitter Jos, Vice voorzitter René, Penning meester 
Tonny, secretaris Inge. Er zal een 2e secretaris benoemd moeten worden.  

Agenda Heisessie oktober a.s.   
Procuratie regeling moet afgesproken worden.   
Administratieve organisatie moet goed geregeld zijn.  
Statuten/ Huishoudelijk Reglement / WBTR / Checklist activiteiten 
Taak(her)verdeling Dorpsraad toekomst klaar maken 
Verlanglijstje Voor & Door events   

 
HEISESSIE Naast de reguliere vergadering van 6 oktober( ongeveer 2 weken later) zondag 
10-1300 uur brunch alternatief zaterdag 30  okt. Locatie nog nader te bepalen. Jos stuurt 
datumprikker. 
 

d. Senioren 
I. Welzijnsorganisatie, stand van zaken     

1. Het procesteam     Joep, Jos, Emiel, 
Huberiet, Truus, Henk, Hanny houden interview rondes. Dan het totaalbeeld 25-
30 personen inventariseren. Vervolgens kan het activiteitenteam plannen 
indienen.  

2. Het activiteitenteam     Maria, Hanny, Inge, Ben 
  

e. Levendig dorp 
I. Kerst 18-12. Wassen kaarsjes mocht niet vanuit de gemeente? Terwijl dit 2 jaar geleden 

wel mocht in Oploo. Op dit moment horen wij verder niets van draagvlak over Kerstevent.  
Kiosk kan dan nog niet opgeleverd worden.  
 

II. Bruisende Brink, komende zaterdag 7 augustus geeft een landschapsarchitect toelichting 
op de plannen. Brinkteam komt eerder bij elkaar om  
 

III. Kombord ; plaatsing heeft wat vertraging opgeleverd i.v.m. de voet waarop het kombord 
geplaatst gaat worden. 
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f. Overige onderwerpen 
I. Brinkbankje. Hierover kan pas duidelijkheid komen als de Brink plannen definitief zijn. 

        
II. Hulpvraag Heemkundekring. Op dit moment is er geen nieuws. Jos en Joep houden vinger 

aan de pols bij Heemkunde.  
 

III. Leefbaarheidsfonds  
Aanvraag vanuit KBO. KBO wil nieuw informatie boekje maken. Jos heeft toezegging 
gedaan/bevestigd naar KBO 
 

IV. Knelpunten inventarisatie Corona  
Brief vanuit de gemeente met verzoek meer informatie vanuit netwerk Dorpsraad. Er zijn 
goede ideeën aangeleverd.  Complimenten voor input.   
 

5. Plan viering 25 jaar dorpsraad     
 

6. Rondvraag & Sluiting  
a. Barbecue bij Jos van Duren en eventueel bezichtiging bedrijf Mark van Erp 13 augustus a.s.  1900 

uur.  BBQ met partner.  
b. Brinkbrunch, 12 personen aangemeld vanuit Dorpsraad. Veel complimenten gekregen voor de 

uitnodigingen.  
c. Op 13/8 is Huberiet afwezig, Peter afwezig, Paul, Maria . Moeten we voor Paul ander afscheid 

doen, of volstaan bloemen?   Frans is eveneens afwezig.  Bedrijf bezoek bij Mark zal een andere 
keer plaats vinden. 

d. Joep; De Heemkunde is uitgenodigd bij Jos van Raay. Jan heeft niet gereageerd.   
e. Opening Beweegtuin 28/8 zal Jos gaan doen.  
f. Huberiet hoopt dat veel Dorpsraadleden aanwezig zijn bij de opening van de Beweegtuin. 

 
Afsluiting 22.10 uur.  


