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Agenda: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 1 september 19.30 uur, Blokhut 
Aanwezig:  Tonny, Joep, Jos, Huberiet, Maria, René, Emiel, Henk, Didi, Frans, Peter 
Afwezig: Hanny, Inge 
Gast:  Kees de Bruijn 
  Verzoek van Kees om voortaan agenda ook vooraf te publiceren. Besluit: gaan we doen. 
  Kees wil praten over Landschapspark. 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Inkomen post en belangrijke data.       
i.        

3. Notulen openbaar overleg van augustus (bijlage bij deze agenda)  Allen 
Een paar kleine tekstuele en opmerkingen en wat namen worden verwijderd. René zal deze verwerken en 
notulen op de site zetten. 

4. Speerpunten dorpsraad;  
a. Jongeren     

i. Kindervakantie Bouw Week, even bijpraten.   Joep, Inge, Didi  
Eerste dag zit erop. Groot succes, goede sfeer, organisatie gaat goed. Wordt zeker een 
jaarlijks terugkomend gebeuren. Organisatie wordt een barbecue aangeboden. Indien 
nodig wordt budget hiervoor ook nog wat aangevuld. Dorpsraad gaat ook hoofdsponsor 
bedanken.  

ii. Verenigingen (mail 27-8-2021)     Joep, Emiel,  
Avond wordt georganiseerd, 30 september, locatie de Esrand. 
Verenigingen zijn benaderd. Insteek is om eerst te polsen waar de verenigingen behoefte 
aan hebben. We proberen laagdrempelig te zijn en geven ook meteen uitleg van de 
dorpsagenda. (René en Peter).  

iii. Verzoek van grote groep jongeren inzake woningbouw  Jos 
Inmiddels is er een gesprek geweest met enkele jongeren en de gemeente. Gemeente 
vroeg dorpsraad een enquête te faciliteren met de jongeren. Dorsraad besluit om dit te 
gaan doen. 19 oktober is er een vervolggesprek. Didi wil graag ondersteunen en zal 
samen met Jos op 19 oktober namens Dorpsraad hierbij aanwezig zijn. 

b. Communicatie 
i. Samen Sint Anthonis 

1. Agendacommissie     René   
ii. Onderwerpen Trots oktober 

In verband met afwezigheid in september van zowel Jos als René de stukken per 
mail meteen op te sturen naar redactie. redactie@trotssinttunnis.nl 

1. Voorwoord, Kinderbouwweek    Joep 
2. Coverfoto, Kinderbouwweek    Joep 
3. Eventueel extra stuk Kinderbouwweek    Joep/Inge 
4. Duim, Jan de Kleine, EHBO, buurtvereniging  Joep, Frans   
5. Foto / artikel kombord     René 
6. Interview Paul (uittredende leden)   Jos 
7. Goede doelen       Huberiet 
8. Beweegpark      Henny 

 
c. Klaar voor de toekomst 

i. Kernendemocratie/ Kernen CV’s.    Joep René Didi 
Concepttekst in nu ook met input diverse bouwteam leden aangepast. 
Wordt nu op de site “ons.landvancuijk.nl” geplaatst en hele dorp kan vervolgens 
reageren. 
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ii. Een Smaakwagen, een nieuwe ‘foodtruck’ zal ook de promotie ondersteunen. 
Sint Anthonis is aan de beurt op 25 september. 
Besluit: Dorpsraad zal ondersteunen 
Bezetting 25 september.  
Joep en Henk, 13.30/14.30 
Tonny, René, Didi 14.30/15.30 

d. Senioren 
i. Welzijnsorganisatie, stand van zaken     

1. Het procesteam; Joep, Jos, Emiel, Huberiet, Truus, Henk, Hanny 
Proces zal verder uitgewerkt gaan worden.  
Half oktober vervolg overleg, Jos komt met voorstel tijdstip. 
Joep gaat uit het team ivm politieke ambitie 

2. Het activiteitenteam; Maria, Hanny, Inge, Peter. 
 

e. Landschapspark. 
Stand van zaken en opzet wordt uitgelegd door Kees. Kees gaat ook ontwerp kunstwerk hiervoor 
aanleveren.  
Streven is nog steeds eind dit jaar complete realisatie. 
Dorpsraad doet financiële boekhouding en zal na realisatie met dit project stoppen. 

  
f. Levendig dorp 

i. Bruisende Brink 
1. Stand van zaken toelichten    Jos 

Veel overleg geweest. Ook oa over parkeer problematiek. 
Er lijkt consensus te gaan komen. 

2. Activiteitencommissie 
Team is in oprichting. Besluit: Didi, Peter, Emiel en Jos gaan namens dorsraad 
meedoen en nemen het stokje over van Huberiet. Jos regelt een aftrap overleg. 

ii. Dorpsagenda (kombord)     René 
Onthulling zondag 10 oktober, 11.00 
Wordt een feestelijk gebeuren. 

iii. Verlanglijstje Voor en Door events bespreken we op Heisessie 30 oktober 
g. Overige onderwerpen 

i. Nieuwjaarsreceptie & NIKS     Huberiet 
Afhankelijk van Covid, maar MFA is beschikbaar 1 jan., 
Met Covid beperkingen is er ook een mogelijkheid om het te doen met 2x 275 mensen. 
Hiervoor zijn dan zitplaatsen mogelijk en dan wordt het dan 1 en 2 januari. 
Besluit: we nemen hierover beslissing op 6 oktober 
Besluit: Frans en Tonny nemen het over van René en Huberiet 

ii. Brinkbankje       Jos 
iii. Hulpvraag Heemkundekring     Jos/Joep 

Heemkundekring gaat toch voorlopig MFA gebruiken (de komende 3 jaar) 
iv. Leefbaarheidsfonds      Tonny 

5. Plan viering 25 jaar dorpsraad 6 november aanstaande    Tonny/Maria 
6. Rondvraag & Sluiting 

i. In afwezigheid van Jos en René in september, zal Joep dorpsraad e-mailaccount 
ondersteunen.  

ii. Henk wil graag naar 2de week van de maand voor Dorpsraad overleg. Na wat overleg lijkt 
de laatste week van de maand wel een optie. Eventueel start 27 oktober. 
Actie: Henk checkt nog even met Hanny en Inge. 

iii. Kees, is het niet eens hoe Kernendemocratie uitgerold worden. Reactie Dorprsaad, 
dorpsraad heeft invulling gegeven aan de opzet van de gemeente. 
Verder is Kees zeer positief hoe de dorpsraad bezig is. 
 

 
Afsluiting 21.15 


