Notulen:

Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 4 april 2018

Aanwezig:

Jan– Gerard – Paul – Camile - Tonny - Dorry - Mark René - Huberiet- Marion - Henriet
Jos- Inge - Geert

Afwezig:

1. Opening
Jan heropent de vergadering en heet Monique van harte welkom. Er wordt een kort voorstelrondje
gehouden en kort toegelicht dat er een aantal mensen de dorpsraad gaan verlaten, inmiddels zijn er
ook 3 à 4 nieuwe leden aangesloten.
2.
Spreekruimte publiek
vervalt.
3.
Vaststellen agenda
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd;
Buurtpreventie, MFA Oelbroeck, Bedrijfsruimte ondernemers, onder punt 8 toevoegen.
4.
Notulen openbaar overleg van 7 maart 2018
Notulen worden doorgesproken en goedgekeurd.
5.
Actielijst n.a.v. het overleg van 7 maart 2018
Woningbouw:
- pand ‘t Hert en Bollen is particulier bezit, nog onduidelijk over eventuele doorsteek.
- bouwlocatie “Op de Beek”, ook hier worden senioren/medioren-woningen gebouwd, op letten dat
ook andere doelgroepen kunnen/mogen bouwen.
Kerstverlichting:
het is nog onduidelijk of dat er een geldbedrag uit “kansenkas” gebruikt kan worden. We moeten wel
verder met de realisatie van de kerstverlichting. Er is “afgesproken” dat er na de reconstructie van de
N602 eind december kerstverlichting in ons dorp zou zijn.
De andere dorpen (uit de gemeente) hebben nog goede verlichting voor de feestdagen, dus zal
waarschijnlijk niet met gezamenlijke dorpsraden opgepakt kunnen worden. Gerard vraagt hoeveel
armaturen er normaal gesproken hangen in het dorp. Paul informeert naar de eventuele
mogelijkheden. (actie Gerard en Paul)
De punten 17-22 en 18-03 kunnen van de actielijst.
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6.
Vragen over de In- en uitgaande poststukken?
*) Mail Platform natuurlijk Sint Anthonis, “Nacht van het goei leven” op 23 juni as.;
De dorpsraad zal dit ondersteunen, maar niet financieel.
Er zal contact opgenomen worden met N.W. (Actie Jan en Huberiet)
*) Mail Cultureel Café, aanvraag voor Leefbaarheidsfonds;
Dit wordt niet in de vergadering besproken, dit zal de commissie besluiten na de vergadering.
*) Mail Maasdriehoek, mbt communicatie en berichtgeving;
René zal contact opnemen. (Actie René)
7. Evaluatie Jaarvergadering van 28 maart jl.
We kijken terug op een goed bezochte jaarvergadering, met een goede spreker. Complimenten aan
iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen.
8. Nieuws vanuit de werkgroepen
·
Communicatie/website
websitebeheer heeft e.e.a. aangepast zodat René de website kan aanpassen en Jos de
info-mail kan lezen.
·
Landschapspark
MSD heeft met “de handen uit de mouwen”, zich ingezet voor het LSP, dmv een mooie
omheining te plaatsen. Pantein heeft voor koffie/thee en soep gezorgd en Tunnis.nl heeft
prachtige foto’s gemaakt. Dank aan alle vrijwilligers!
Er moet een afspraak gemaakt worden met de nieuwe wethouder, om toch tot afspraken te
komen met het waterschap en de gemeente. (Actie Jan en Dorry)
Het pad wordt verhoogd, dit wordt vanuit de gemeente gedaan.
·
N602
De aftrap is geweest in Wanroij, voor de dorpen Wanroij en Ledeacker, dit is aangenomen en
afgetikt. Voor Sint Anthonis, zal de aanbesteding komende week zijn. Hierna komt er een
informatieavond voor het dorp. De reconstructie begint half augustus en zal eind oktober
klaar zijn.
De excuusbrief vanuit de gemeente aan de bewoners van de Dr. Verbeeklaan is de deur uit.
·  Leefbaarheidsfonds|
Er is een nieuwe aanvraag binnen, moet nog besproken worden.
·
VAB’s
Nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, zal er opnieuw een afspraak gemaakt
worden. (Actie Mark/Tonny)
·
Sportraad
geen nieuws
·
Energie Initiatief
Aftrap is genomen op de jaarvergadering. Na de zomervakantie zal er een Energie Beurs
gehouden worden, voor de plaatselijke ondernemers die iets betekenen op gebied van
duurzaamheid. Inmiddels wordt er volop gedacht over, hoe de bewoners en verenigingen uit
Sint Anthonis hierin te betrekken. De dorpsraad moet enthousiasme gaan kweken om
duurzame energie aan te schaffen, maar blijft neutraal. Er zal een stukje op de website en/of
in de krant worden geplaatst over Energie bewustwording. (Actie: com. Energie neutraal)

2

·
·

.

.

.

.

Sport
mag van de uit de lijst “nieuws vanuit de werkgroepen”
Muziekkiosk
De komende weken worden er afspraken gemaakt, de gemeente staat achter het idee.
De Brinkstraat wordt opgeknapt
Nieuwsbrief van dorpsraad
Deze nieuwsbrief zal er zo snel als mogelijk gaan komen. De frequentie, 1 x per 3 maanden.
Hierin wil ook de politie berichten gaan plaatsen.
Misschien de eerste nieuwsbrief 2 weken voor de Energiebeurs (eind augustus)
Buurtpreventie
Jos is hierbij betrokken, de gemeente heeft de bordjes al geplaatst. Een stimulans om in een
buurt , een buurtgroep (via whatsapp) te realiseren.
De politie wil ism de gemeente voor de burgers hierover een informatieavond organiseren,
misschien is dit te koppelen (voorafgaand) aan de informatieavond van de N602.
MFA Oelbroeck/Stuurgroep Oelbroeck
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de bouw en verbouw van het MFA. Tijdens de
bijeenkomsten moeten beslissingen genomen worden, door de bewoners (in de
appartementen) en de gebruikers, dit zijn zwaarwegende beslissingen. Er is veel commentaar
op de plannen, maar de architect gaat met alle punten aan de slag.
Het bestuur (Oelbroeck) heeft besloten dat de Activia-bar blijft bestaan, hier worden wel
goede afspraken overgemaakt.
Bedrijfsruimte ondernemers
De vraag is gesteld aan de gemeente, “Waar kun je als ondernemer gaan bouwen
in Sint Anthonis? Je wordt doorgestuurd naar Wanroij!
Voorstel om namens de SWO en de dorpsraad een gezamenlijke brief aan de gemeente te
sturen.

9. Rondvraag
Gerard:
In het dorp hangen 33 stuks kerstverlichting.
Paul:
Kan er misschien gedacht worden aan een hondenuitlaatplek in Sint Anthonis?
Er komt overal meer poep te liggen...misschien moet er contact gezocht worden met
de wijkagent.
Marion:
in de eerste 3 maanden van dit jaar is er al meer dan € 700,= uitgegeven aan
vergaderkosten. (ruimte huren/koffie-thee etc.) Graag even kijken of dat ook de
gemeente in sommige gevallen de kosten voor hun rekening neemt. Zoals
bijvoorbeeld voor de bijeenkomsten van de N602.
10. Sluiting
De vergadering sluit om 22.30 uur.
De volgende vergadering van 2 mei komt te vervallen ivm de meivakantie.
De eerstvolgende vergadering is op woensdag 6 juni as.
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