Agenda:
Datum:
Aanwezig:
Gasten:
Afwezig:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 23 februari 2022, locatie Oelbroek
Inge, Hanny, Maria, René VZ, Emiel, Didi, Frans, Peter, Huberiet, Tonny, Henk
Pien Aben, Joep Baltussen en Rob Slot
Jos van Duren vakantie

1. Opening en vaststellen agenda
Punt 6 EHBO past bij punt 5C.
2. Ingekomen post, mededelingen en vragen:
a. Informatie vanuit de besloten vergadering 23 maart j.l. van dagelijks bestuur (DB).
i. Toelichting Sollicitaties kandidaten. Jos en René zullen met de kandidaten telefonisch in
gesprek gaan.
ii. Advies invulling “gemeentehuis” stavaza. Dit proces loopt nog.
b. Samen Sint Anthonis ➔ toekomst van het platform (Hannie)
Er is een constructief overleg geweest. Unaniem gekozen voor 1 baan/site en sociale kaart dan
vervolgens keuze voor diverse platforms. Raad zal zich over dit voorstel en de financiën moeten
buigen. SSTA subsidie loopt tot 1 juni 2022.
c. Organisatie van de avond op 31 maart (KBO & Dorpsraad) Sleutel tot langer thuis. Er is een
aanvraag gedaan voor het LEEFBAARHEIDSFONDS. DR hoeft voor deze avond niets te doen.
Datum en informatie wordt in SSTA gecommuniceerd. Trots Sinttunnis redden we niet meer voor
komende editie. Activiteit voor gehele LVC. Locatie Oelbroek. Leden Zonnebloem worden
individueel uitgenodigd via mailbestand Zonnebloem/KBO.
d. Herdenking 45: Communicatie vanuit gemeente per mail. Jos heeft geantwoord. Dorpsraad wacht
reactie van gemeente af.
e. Bomen planten IVN.
Worden voor de 2e x dit jaar gratis bomen uitgedeeld op 12 maart in Ledeacker. Informatie wordt
geplaatst in Trots Sinttunnis.
3. Notulen vorige bijeenkomst
Correcte spelling naam is Anton Schueler.
Voor de leesbaarheid worden achternamen van gasten vermeld.
Inhoudelijke vraag aan werkgroep bouwweek:
Waarom een maximumaantal van 200 kinderen hanteren en worden er dan kinderen uitgesloten? vorig
jaar namen ruim 150 kinderen deel. De werkgroep is tot dit besluit van maximum gekomen i.v.m. aantal
vrijwillige begeleiders en de beschikbare ruimte. Werkgroep bouwteam beslist over dit aantal.
Werkgroep hobbyclub bestaat uit 8-10 pers.
Pag 3. René Ponsen doet Kas controle.
Pien Aben is enthousiast over Dorpsraad.
Gerard Jansen heeft vragen over leegstand en woningbouw.
4. Overig
Ideeën en aanpassingen secretariaat voor komende jaren. Mogelijkheden zijn besproken in DB overleg.
a. Uitleg secretariaat 2.0 : Emiel geeft de wijzigingen aan die voor het secretariaat en overige
dorpsraad leden gemaakt zijn.
i. Mailadressen: er worden nieuwe adressen aangemaakt en wel
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1. Externe adressen
a. agenda@dorpsraadsinttunnis.nl ➔ Agendacommissie : Alle
dorpsraadleden
b. voorzitter@dorpsraadsinttunnis.nl ➔ voorzitter Jos en vicevoorzitter
René
c. info@dorpsraadsinttunnis.nl ➔ secretariaat Inge & Emiel
2. Interne adressen.
a. db@dorpsraadsinttunnis.nl ➔ dagelijks bestuur Jos, René, Tonny, Emiel
en Inge
b. allen@dorpsraadsinttunnis.nl ➔ iedereen
Emiel gaat test berichten sturen. Iedereen graag zijn uitnodiging
accepteren, let op kijk ook bij spam bericht naar afzender Emiel Jansen.
ii. Opslag stukken in de cloud Stack
1. Agenda
2. Vergaderstukken
3. Notulen
4. Commissie & werkgroep info
5. Afspraken, statuten WBTR
Dit om te voorkomen dat er 3 x versie notulen 6x versie taakverdeling rond gaat.
In de toekomst komen alle stukken op Stack zodat iedereen zelfde stukken heeft.
Type fouten of aanpassingen doorsturen naar mail adres
info@dorpsraadsinttunnis.nl. Hier géén documenten van verwijderen.
Commissies zijn blijvend en de werkgroepen tijdelijke documenten.
Emiel zet ook Google drive over. Nogmaals NIETS weggooien. Emiel en Inge maken verdere
afspraken over de inrichting van Stack.
b. T.k.n. DR-vergadering van 27 april wordt verzet naar 20 april.
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c. Plannen van openbare jaarvergadering (jaarverslag in Trots) . DB wil jaarvergadering plannen half
september 2022. Ludieke actie jaarvergadering door uitnodiging hobbyclub of Jongeren bouwen
met ondersteuning vanuit de gemeente met informatie over mogelijkheden voor jongeren om te
bouwen.
d. Presentatie Dorpsraad tijdens opening Oelbroeck.(Huberiet en allen)
Vrijdag 22/4/2022 is officiële opening om 1900 uur. DR krijgt uitnodiging. Welke DR leden
kunnen helpen? 8 mensen melden zich aan Huberiet noteert hun namen. Zaterdag 23 en
zondag 24/4 zullen alle gebruikers Oelbroek zich presenteren. Voorstel vanuit Dorpsraad Trots en
Bouwweek PPT presenteren. Werkgroepje Emiel en Huberiet. Maria en Pien organisatie en
enkele personen stand-bye, Didi.
Weekend erna is feest op zaterdag 30/4 en 1 mei. OP programma komt vrienden van Oelbroek
Light.
5. Speerpunten Dorpsraad:
a. Jongeren N.V.T.
b. Communicatie:
i. Kombord N.V.T.
ii. Agendacommissie N.V.T.
iii. Trots
1. Voorwoord
a. Voorwoord maart is gemaakt door Jos
b. Voorwoord april maakt Hella
2. Duim
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Kandidaat wordt genoemd.
a. maart heeft Jos De Duim uitgereikt
b. Keuze maken voor kandidaat in april, en door wie uitgereikt wordt?
c. Wat wil de dorpsraad nog meer publiceren in de April editie?
Kandidaat S.L.
Nieuwe Duimen komen binnen bij Tonny. Tekst aanleveren vóór 20 maart
aanstaande.
Huberiet ; Graag opening Oelbroek toevoegen in Trots.
Evenementen commissie Oelbroek levert 4 pagina’s voor het midden aan,
zodat mensen programma in het zicht op kunnen hangen.
Didi levert 200 woorden en foto Bouwweek aan.
In april. thema
In mei diverse evenementen publiceren.
c. Klaar voor de toekomst:
i. Servicebureau verenigingen
Frans: Werkgroep is volop bezig geweest. Er is nu een team van 6 personen. Begin maart
volgt de opstart. Emiel maakt hiervoor een separaat mail adres aan. Vervolgens wordt dit
gepubliceerd in de Trots.
Hanny: kreeg signalen over het voortbestaan EHBO. Voorzitter, penningmeester en
evenementen commissie zijn gestopt. Er zijn te weinig leden. Dit zou een eerste casus
voor service team kunnen zijn. De algemene ledenvergadering is in maart. Hanny kan
bestuur EHBO verwijzen naar werkgroep servicebureau verenigingen.
Volgende casus kan Stichting Middelpunt zijn, zij bestaat 20 jaar. En doen veel meer dan
in uitleen materiaal.
ii. Welzijnsorganisatie
1. Huberiet: hobbyruimte MFA / Het Atelier ligt even stil. Werkgroep naam Hobby
club. Omroep LvC wordt betreffende ruimte Hobby club. Offertes liggen klaar.
Deel van de sloop wordt gedaan door vrijwilligers in overleg en onder auspiciën
van aannemer. Maandag jl. was eerste aftrap. Aannemer V.d. Horst begint 2 mei
met de verbouwing. Eind mei moet deze verbouwing klaar zijn. Basis ligt in
notitie DOP.
iii. Kernendemocratie René Teunissen: De week na vorige vergadering begon e.e.a. weer te
lopen. Mensen kunnen van 14 / 2 tot 13/3 reageren en G20 wordt nog een keer bij elkaar
geroepen v.w.b. de slotanalyse. De Wethouder heeft toegezegd dat zij gaan werken aan
plan kernen CV’s. Na de zomer komt het plan op agenda. Onderwerpen (bijv. Knillus)
aanleveren. AGENDEREN HEISESSIE.
d. Senioren N.V.T.
e. Levendig dorp
i. Bruisende Brink, opening BrinKiosk is afhankelijk van de levering van staal.
ii. Stavaza invulling “gemeentehuis” verzet naar 23 maart. Er zijn 4 potentiële kopers.
Gemeente raad heeft DR rol hierin gegeven. Morgen gaat de brief naar college met
vragen over het proces en de vraag om concrete afspraken. Emiel Frans en Jos volgen dit.
1 maart moeten bijgewerkte officiële plannen ingediend zijn bij gemeente. DR plannen 1e
week maart aanleveren. 23 maart volgt presentatie met ranglijst 1/2/3. Begane grond
moet Horeca/Kunstkring krijgen en boven woonruimtes.
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iii. Leefbaarheidsfonds Er liggen 2 aanvragen in de commissie. 1x vanuit KBO van 31 / 3.
En voor 25 april maandag middag openingsweek.
6. Rondvraag en sluiting
Emiel: Scouting heeft vanuit Leefbaarheidsfonds bankjes gerealiseerd.
Maria: tipt om foto’s presenteren bij opening Oelbroek en andere projecten vanuit
leefbaarheidsfondsfonds.
Hanny: Plaats ook servicebureau verenigingen bij Oelbroek.
Joep Baltussen, voelde vanouds vertrouwd.
Pien Aben is blij met werkgroep deelname
Rob Slot is enthousiast over Dorpsraad, geeft wat kanttekeningen om effectiviteit vergaderen te
verhogen: Agenda: mogelijkheid om onderwerpen toe voegen, Data lijst toevoegen.
Sluiting 21. 25 uur.
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