Verslag: DIGITAAL openbaar overleg
Woensdag 6 januari 2021 20.00 uur
Aanwezig: Jos, Hanny, Huberiet, Inge, Paul,
René, Tonny, Mark, Joep.
Afwezig: Maria
Punt
1. Opening en
vaststellen agenda

Omschrijving
Actie
Jos heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.

2. E-mails en
ingekomen stukken

i.

Organisatie Heisessie Dorpsraad
We willen rond maart een heisessie organiseren om
te bespreken waar we ons in 2021 op focussen.
Liefst op locatie, anders via ZOOM
ii. Krantenartikel Jongerenwerk & de Link bespreken
(mail 29-12)
iii. Terugkoppeling gesprek met Els Bastiaans
We worstelen met de nieuwe rol die de Link door de
gemeente wordt gegeven. Iedereen wordt aan het
denken gezet: wat kun/wil jij als dorpsraadslid met
dit onderwerp?
iv. Woningbouwprogramma Sint Anthonis (mail 29-12)
Ter kennisgeving aangenomen.
v.Rondgang N602
Ter kennisgeving aangenomen.

4. Data & Overige
onderwerpen

i.
ii.

iii.
iv.

v.

De Gulle Gever
De Gulle Gever is alvast bedankt voor zijn gift. Er zijn
nog geen ideeën binnengekomen
Financiën
We komen na 2020 uit in de plus. Daarnaast is er
inmiddels geld voor projecten uit het
Dorpsontwikkelingsplan en het geld van de Gulle
Gever.
Jaarvergadering 2021
Op de heisessie zullen we bepalen hoe we onze
jaarvergadering gaan organiseren.
Vrijwilligerswerving MFC
Het werven van vrijwilligers gaat al redelijk.
Dorpsraad heeft ook enkele genomineerden. Deze
worden doorgegeven aan Ben Fransen.
Problematiek Heemkunde
Heemkunde wil zich in de aula van het kerkhof
vestigen. De gemeente en MFA willen de
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5. Notulen van
December
6. Actie en
aandachtsvelden
lijst

heemkunde echter in het MFA hebben. Dorpsraad
vindt in principe ook dat Heemkundekring in MFA
hoort, maar dat daarnaast ook gekeken moet
worden naar de kosten en mogelijkheden.
vi.
Vacaturestelling Dorpsraad
We zoeken iemand die heel veel mensen in het dorp
kent, met een connectie eventueel met de nieuwe
gemeente. Betrokken bij en trots op het dorp. Met
veel kennis én tijd. Via een openbare advertentie
willen we iedereen de gelegenheid geven om te
solliciteren. Wie zelf namen heeft, geef ze door! Jos Jos
zal in de komende dagen de advertentie sturen ter
goedkeuring.
De notulen van het overleg in december worden met enkele
aanpassingen vastgesteld.
‘Sint Tunnis is trots op…’-duim
Nieuwe genomineerden zijn gevonden. Huberiet en Huberiet
Hanny pakken dit samen op. Voor de 20e moet het
Hanny
artikel voor Trots Sint Tunnis klaar zijn.
Samen Sint Anthonis
De dorpsverbinders krijgen in mei de gemeente op
bezoek voor een onderzoek over hoe het platform
werkt. Zij willen dit niet afwachten, maar proactief
zijn en zorgen dat SSA aan hun wensen voldoet.
Dorpsraad is zeer positief over de site in Sint Tunnis.
PR
René stelt alle leden op de hoogte van het aantal
views op de kanalen van onze site, Trots Sint Tunnis,
Facebook, Instagram en Twitter. Hij is Trots op
Trots.
Dorpsontwikkelingsplan
i.
Welzijnscoöperatie
Enkele mensen van de KBO hebben enthousiast
gereageerd op het gesprek van de dorpsraad met de
KBO. Verder is het vrij rustig. KBO moet er nog
officieel op terugkomen.

7.
Leefbaarheidsfonds
8. Rondvraag en
sluiting

Jos bedankt iedereen voor aanwezigheid en ZOOM sluit de
vergadering.
Huberiet stelt voor dat vuurwerk wordt meegenomen bij het
voorzittersoverleg met het college. Jos zal dit meenemen.

Jos
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De kerstverlichting gaat er in principe dit weekend af. De
Dorpsraad heeft er veel complimenten voor gekregen.

Data

Omschrijving

Wie?

3 februari
6 februari

volgende DR vergadering
Uitgave volgende Trots

Allen
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